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Cărbune energetic LA HIDROCENTRALA COSTIȘA Combinatul chimic de la Borzești Foto : Gh. Vințilă

și cocsificabîl

Mai mult 
și de bună
calitate

PETROȘENI (coresp. „Scînteii"). — 
Minerii din Valea Jiului au obținut în a- 
cest an rezultate importante în creșterea 
producției și productivității muncii în a* 
bataje. In întrecerea socialistă au apărui 
noi inițiative — „Două cîmpuri de căr
bune pe schimb și aripă în abatajele ca
meră" și „Două fîșii pe zi în abatajele 
frontale” — a căror aplicare s-a extins 
la toate întreprinderile miniere din acest 
bazin carbonifer. Totodată, brigăzile de 
mineri de la Uricani, Lupeni, Pefrila și 
Lonea aplică metode avansate de orga- 

țnizara a muncii, de folosire mai bună a 
utilajelor din abataje. Sarcina de creștere 
a productivității muncii pe întregul com
binat a fost depășită cu 3,1 la sută. Pe 
această cale s-a realizat cea mai mare 
parte din cantitatea de 95 000 tone de 
cărbune energetic și cocsificabil dată 
peste plan de la începutul anului. Mine
rii sînt preocupați totodată de îmbunătă
țirea calității cărbunelui cocsificabil spre 
a sprijini eforturile depuse de colectivul 
uzinei cocso-chimice pentru a livra fur- 
naliștilor cocs cu caracteristici calitative 
superioare.

Petroliștii craioveni 
și-au respectat 
cuvintul

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 
Petroliștii întreprinderii de extrac
ție Craiova și-au depășit cu mult anga
jamentele luate în întrecerea socialistă 
pe întregul an. Valoarea producției glo
bale realizate de ei pînă acum este su
perioară planului cu 2 500 000 lei, iar 
suma beneficiilor peste plan de două ori 
mai mare față de angajament. Colecti
vul întreprinderii de foraj — Craiova a pă
șit în luna decembrie cu 6 sonde săpate 
peste plan. Printre unitățile economice 
care și-au îndeplinit cu mult înainte de 
termen planul anual și angajamentele 
luate în întrecerea socialistă se numără 
și Fabrica de ciment Gura Văii, marele 
șantier al întreprinderii de prefabricate 
Craiova, cît și colectivele din 20 între
prinderi ale industriei locale din Calafat, 
Balș, Baia de Aramă.

A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE
PRIMUL HIDROAGREGAT

0 Al doilea grup în probe o „Salba" 
Bistriței număra în prezent 6 hidrocentrale

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — Constructorii și montorii de pe șantierul de amenajare hidro-e- nergetică a rîului Bistrița au înregistrat ieri un nou succes. Ei au pus în funcțiune la uzina Costișa primul hidroagregat de 7 500 kW. Al doilea hidroagregat al a- cestei centrale se află în probe.

După Pîngărați și Zănești, Costișa este a treia centrală hidroelectrică ce va fi dată în exploatare în cursul acestui an. In prezent apele Bistriței pun în mișcare turbinele de la 6 hidrocentrale, care livrează energie electrică sistemului energetic național.

Arături deZilele bune de .lucru din ultima vreme sînt folosite din plin de mecanizatorii' din regiunea București pentru executarea arăturilor de toamnă. Pînă în seara zilei de 29 noiembrie au fost efectuate arături pe o suprafață de peste 406 000 ha, ceea ce reprezintă peste 70 la sută din suprafața planificată. Cele mai mari suprafețe au fost realizate în raioanele Călărași, Slobozia, Fetești

toamnăși Drăgănești Vlașca. Rămase în urmă cu arăturile de toamnă sînt gospodăriile colective din raioanele Roșiorii de Vede, Titu, Videle. Din situația operativă rezultă că în ultimele trei zile s-au executat arături pe o suprafață de circa 18 000 ha, ceea ce este sub posibilități. Este necesar ca toate unitățile agricole să ia măsuri pentru a urgenta efectuarea acestei lucrări.
in grafic, la termenTÎRGUDin cele care figurează în planul pe acest an al Trustului regional de construcții- montaj au fost date în folosință mai

MUREȘ (coresp. „Scînteii"). peste 1 500 de apartamente
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Colectivul uzinei „Metalica" din Capitală și-a îndeplinit înainte de termen planul anual la producția glo
bală. In fotografie (de la stînga la dreapta) cîțiva din evidențiații uzinei : Ion Pascal, lăcătuș, Cristache 
Olaru, sudor. Ion Bratu, lăcătuș, Gheorghe Radu, lăcătuș, Mircea Marin, ing. tehnolog, Nicolae Mihalache, 

maistru, Nicolete Smarandache, lăcătuș, și Tudor Tudor, lăcătuș Foto : A. Cartojan

bine de 1 000 de apartamente la Tîr- gu Mureș, Tîrnăveni, Odorhei și alte localități ale regiunii. Specializarea brigăzilor de finisaj, eliminarea re- cepționărilor provizorii și alte măsuri luate de conducerea trustului au a- vut o influență hotărîtoare asupra îmbunătățirii calității lucrărilor de construcții la locuințe. Majoritatea blocurilor de locuințe au primit calificativul „foarte bine". Anul â- cesta s-a conturat noul profil al cartierului Mihai Viteazu din Tîrgu- Mureș și, concomitent, a fost atacat frontul de lucrări de pe Aleea Car- pațl, în prezent cel mal important șantier din oraș. Aici, la patru blocuri, brigăzile de zugravi, vopsitori, mozaicari etc. conduse de Gheorghe Vaida, Eugen Honesz și alții, execută finisajul interior la 400 de apartamente. Pentru urgentarea lucrărilor sînt folosite mijloace mecanizate de înaltă productivitate, printre care 5 macarale turn, o stație centrală de preparat betoane și mortare. Execuția construcțiilor cu ajutorul. cofrajelor glisante și metodei „în lanț" a dat rezultate bune în cartierul Aleea Carpați. La Tîrgu Mureș, în orașele Gheorgheni și O- dorhei, unde mai sînt obiective de dat în folosință pînă la siîrșitul anului, lucrările se execută potrivit programului de lucru stabilit pe zile și pe oameni. Una din preocupările actuale ale constructorilor din regiune este pregătirea frontului de iarnă pentru construcțiile de locuințe cu termen de execuție în trimestrul I al anului 1965. In a- cest scop au fost începute lucrările la peste 750 de apartamente și urmează să intre în execuție alte peste 100 de apartamente la Tîrgu Mureș.
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AL PROPAGANDEI DE PARTID

CORESPUNZĂTOR
EXIGENȚELOR ACTUALE

Unități de panificație 
in construcție

„L UNA
CADOURILOR“

Schimb de experiență intre casele de cultură

La București, Galați și Cluj se construiesc trei noi fabrici de pîine, ‘care vor avea o capacitate totală de producție de peste 320 tone pîine pe zi.Noile unități de panificație vor fi dotate cu utilaje de înaltă tehnicitate care permit mecanizarea întregului proces de fabricație, iar parțial și automatizarea acestuia. Coacerea pîinii se va face pe benzi ce traversează cuptoarele a căror temperatură se reglează automat. Fabrica de la București, de exemplu,

care va produce peste 160 de tone din toate sortimentele de pîine, precum și produse mărunte de franze- lărie, are clădirea în curs de finisare și a început montarea mașinilor. Lucrările de montaj au început și la fabrica de la Galați. La Cluj, alături de fabrică, se construiește o moară cu o capacitate de 220 tone de făină în 24 de ore. Silozurile morii vor dispune de instalații moderne de condiționare și transportare a grîului și făinei. (Agerpres)

Decembrie = „Luna cadourilor“, De
coratorii au și început să amenajeze vi
trinele. In 60 de unități comerciale se 
vor organiza, începînd de la 1 decem
brie, expoziții cu vînzare. Se pregătesc 
coșulefe și pachete cu cadouri cuprin- 
zind articole de galanterie, marochină- 
rie, parfumerie, cosmetice, produse ali
mentare. Ele se vor desface prin 134 
unități comerciale. In această lună se vor 
găsi în centre special amenajate 180 000 
de brazi și se vor pune în vînzare arti
cole necesare împodobirii pomilor.

Pentru stimularea activității artiști
lor amatori din raion, Casa de cultură 
1 Mai a organizat un schimb de ex
periență cu instituțiile similare din 
raioanele N. Bălcescu, 30 Decembrie, 
V..I. Lenin, T. Vladimirescu. în cadrul 
acestei acțiuni au fost prezentate în 
raionul 1 Mai piesele „Un milion pen
tru un suris", „Ancheta" — interpre
tate de artiști ai Casei raionale de 
cultură T. Vladimirescu, „Adam și 
Eva" — de cei de la Casa de cultură 
a raionului N. Bălcescu, „Este vi
novată Corina ?" — de cei de la Casa

de cultură a raionului V. I. Lenin, 
precum și un spectacol de varietăți 
dat de o formație de estradă de la 
Casa de cultură a raionului 30 De
cembrie Colective artistice de ama
tori din raionul 1 Mai au prezentat la 
rindul lor, pe scene din aceste raioa
ne, spectacole cu piesele „Conu Leo
nida fa/a cu reacliunea", „Trei ge
nerații" și un program de miniaturi. 
Schimbul de experiență va continua 
pînă la primăvară, cind a fost progra
mată o consfătuire de analiză.

îmbunătățirea continuă a calității muncii de propagandă, spre a răspunde înaltelor exigențe puse de partid, nivelului mai ridicat de pregătire al membrilor de partid, constituie principalul obiectiv urmărit de Comitetul regional P. M. R. Bacău în noul an al învățămîntului de partid care a început. Indicațiile date în această privință de Comitetul Central al partidului sînt traduse în viață pe baza studierii realităților din regiunea noastră, a experienței dobîndite de către organele și organizațiile de partid.După cum este cunoscut, principala condiție pentru asigurarea unei înalte calități a învățămîntului este selecționarea pentru fiecare cerc sau curs a unor propagandiști cu o bună pregătire politico-ideolo- gică și culturală. De aceea comitetul regional a indicat comitetelor raionale și orășenești să se ocupe cu cea mai mare răspundere de întărirea corpului de propagandiști -prin încredințarea . acestei, sarcini unor cadre cît mai bine pregătite din diferite domenii, renunțîndu-se la acei propagandiști care, deși activau cu conștiinciozitate, nu puteau să facă față acestei activități.O examinare atentă a situației ne-a arătat că mai există unii propagandiști, mai ales la sate, insuficient pregătiți, în timp ce numeroși tovarăși cu o bună pregătire n-au fost solicitați să îndeplinească a- ceastă sarcină. Comitetul orășenesc de partid Onești, de pildă, exami- nînd posibilitatea selecționării de noi propagandiști în locul celor necorespunzători, a atras în această muncă încă 30 de tovarăși, printre care 5 activiști de partid, 18 ingineri și tehnicieni, alte cadre. în prezent, pe întreaga regiune, din cei peste 3 500 propagandiști, 425 sînt activiști de partid, peste 800 îndeplinesc munci de răspundere în aparatul de stat și în economie, aproape 1 500 sînt cadre didactice sau alți intelectuali etc. Din totalul propagandiștilor, peäte 2100 au studii medii și superioare de stat, iar circa 1400 au absolvit școli de partid de diferite grade. Celor mai multe cercuri și cursuri li s-a asigurat o conducere calificată.Noi considerăm întărirea corpului de propagandiști ca o sarcină permanentă. Privind în perspectivă, comitetul regional acordă o atenție deosebită pregătirii de noi propagandiști, prin cursuri de 1—2 ani pe lîngă cabinetele de partid. Utilitatea westor cursuri ne-a fost dovedită de succesul cu care își îndeplinesc sarcina de propagandiști majoritatea celor care le-au absolvit în ultimii doi ani. în prezent, la cele 3 cursuri existente în regiunea noastră pregătim 75 viitori propagandiști, care se specializează pentru bazele teoriei marxist-leniniste, e-

conomie politică și economie concretă.Una din principalele căi de ridicare a nivelului propagandei de partid o constituie dezvoltarea formelor bazate pe expuneri, aceste forme permițînd, o dată cu lărgirea sferei de cuprindere a propagandei, reducerea numărului de propagandiști și, implicit, mai buna lor selecționare. Comitetul regional de partid a luat măsuri de extindere a formelor de învățămînt bazate pe ' èxpuneri. Pînă acum Universitatea serală de marxism-leninism funcționa numai în orașul Bacău cu trei secții — economie, istorie, filozofie ; începînd cu noul an de învățămînt s-a creat în orașul Piatra Neamț încă o universitate serală cu două secții (economie și istorie), care va fi frecventată de circa 120 tovarăși. în prezent se studiază posibilitatea creării a încă 2 filiale ale universității serale : una la Onești și alta la Roman. Peste 450 tovarăși urmează cursurile celor cinci școli economice serale organizate îh' regiunea noastră. Tematica ] acestor cursuri este strîns legată de problemele raionului respectiv.1 Astfel, la școala economică serală d,in Moi- nești se pune accent pe probleme ale industriei petrolului, la ceîe din O- nești și Piătra Neamț, pe- probleme de petrochimie, la cea din Roman pe probleme ale industriei'metalurgice.S-au creat noi posibilități de studiu pentru cadrele de conducere din economie — directori, ingineri șefi, șefi de secție, economiști. Anul trecut au funcționat la Bacău două cursuri speciale (cicluri de lecții) pentru aceste cadre. în noul an există trei cursuri (două la Bacău și unul la Roman) frecventate de peste 160 tovarăși. în programul lor sînt înscrise, printre altele, teme de mare utilitate 'practică pentru participanți, cum sînt : respectarea legilor în vigoare privind vărsămintele din beneficii, modul cum se realizează indicatorii financiari la Trustul regional construcții Bacău ș.a.m.d.O preocupare a organelor și a organizațiilor de partid din regiunea noastră este înlăturarea paralelismului inutil în organizarea unor cercuri de studiu. O primă măsură luată în acest sens a fost aceea ca în unele întreprinderi, unde exjstau cîte 2—3 cercuri mai mici de același fel, să fie comasate într-un cerc mai mare, menținînd pentru conducerea lui pe cel mai pregătit propagandist. Așa s-a procedat la întreprinderea mecanică Roman unde,
Aurel CALIMANDBIC secretar al Comitetului regional de partid Bacău(Continuare în pag. IlI-a)

Henteiiml Școlii medii 
„I. L Caragiale“

La Ploiești a avut loc o adunare 
festivă consacrată împlinirii a 100 de 
ani de la înființarea Școlii medii „1, 
L. Caragiale", la care au participat 
aproape o mie de cadre didactice, 
foști elevi și profesori, invitafi din 
partea organelor de partid și de 
stal din localitate, părinți și elevi.

Directorul școlii, prof. Aspasia Va- 
siliu, a prezentat un istoric al insti
tuției.

Acest prim gimnaziu ploieștean a 
funcționat într-un vechi local de 
școală medie — Școala Domnească — 
cum i se spunea în amintirea vizitării 
ei de către domnitorul Cuza. în ma
tricola clasei a doua din anul înfiin
țării gimnaziului se află înscris și nu-

mele lui 1. L. Caragiale, pe atunci 
elev al acestui gimnaziu. Mai tîrziu, 
cu sprijinul locuitorilor s-a construit 
un local nou, monumental pentru a- 
cea vreme și care a reprezentat ani 
de-a riadul cea mai mare școală a 
orașului Ploiești. Azi școala are a- 
proape 3 000 de elevi.

In aceeași adunare festivă, Con
stantin Nica Nicolescu, secretar ge
neral in Ministerul Învățămîntului, a I 
înmînat titlurile de „Învățător frun
taș" și „Profesor fruntaș", conferite 
unor cadre didactice de la această 
școală.

Tot cu acest prilej a fost dezvelită 
o placă comemorativă și s-a deschis 
o expoziție retrospectivă.

Un grup de nouă țări africane (Da
homey, Guineea, Algeria, Kenya, Gha
na, Sudan, Somalia, Etiopia și Tanza
nia) au semnat luni o scrisoare în care 
se cere convocarea imediată a Consi
liului de Securitate pentru a examina- 
situafia creată în Congo în urma inter
venue trupelor străine la Stanleyville. 
Șeful delegafiei Nigeriei la Națiunile 
Unite, Adebo, a declarat că se așteap
tă ca și delegațiile altor fări africane 
să semneze această scrisoare.

9 țări africane
9

cer convocarea 
Consiliului de Securitate

Sesiunea ConsHhdui 
Ministerial al C. L LAzi s-au reluat la Bruxelles, în cadrul unei sesiuni a Consiliului Ministerial al Comunității Economice Europene (C.E.E.), dezbaterile peMoș Gerilă a și poposit în vitrina 

magazinului universal „București". (Foto : M. Cioc)

marginea problemelor privind organizarea Pieței comune agricole. Actuala sesiune reține în mod deosebit atenția observatorilor, știut fiind că în legătură cu problema unificării prețurilor la cereale și alte produse agricole pozițiile „celor șase" sînt foarte controversate, iar la 15 decembrie expiră termenul stabilit de comun acord pentru apropierea acestora.
BRAZILIA

SITUAȚIA SE MENȚINE 
iNCORBATĂAgențiile de presă anunță că în Brazilia situația continuă să fie încordată. După ce trupele guvêr- namentale au ocupat în întregime statul Goias și au înlăturat pe guvernatorul Borges, au început a- restările într-o serie de orașe mari din Brazilia. La Porto Alegre, capitala statului Rio Grande do Sul,

au fost, arestate 200 de persoane, iar la Rio de Janeiro 20 de persoane. Se cunoaște, de asemenea, intenția guvernului brazilian de a aresta sau destitui din posturile lor pe guvernatorii cîtorva state. Toți aceștia sînt învin-uiți de autoritățile centrale că ar participa la acțiuni subversive împotriva guvernului central.
Reuniune în cadrul 
cabinetului vest-german

Luni au avut loc la Bonn, sub pre
ședinția cancelarului Ludwig Erhard, 
o reuniune a șefilor departamentelor 
economice din cabinetul vest-ger- 
man, al cărei scop a fost soluționa
rea tuturor problemelor legate de 
egalizarea prețurilor la cereale și dis
cutarea pe marginea subvențiilor ce
rute de agricultorii vest-germani, 
drept compensații pentru acceptarea 
reducerii prețurilor la cereale.

După cum relatează corespondentul 
din Bonn al agenției France Presse, 
citînd surse demne de încredere, se

crede că în timpul reuniunii ar fi 
fost realizat un acord în legătură cu 
prețul cerealelor și că ar fi fost date 
instrucțiuni delegației R.F.G. care ur
mează să participe la Consiliul Mi
nisterial al Pieței comune.

TURCIA

MODERÄJII DIN OPOZIJIE 
CÎSTIOÂ TEREN»

Au luat sfirșit lucrările Congresu
lui național al Partidului dreptății, 
principalul partid de opoziție din 
Turcia. Președinte al partidului a 
fost ales Suleyman Demirel, care 
a declarat că acest partid sprijină 
atașamentul Turciei la N.A.T.O. și 
C.E.N.T.O. cu anumite condiții. 
„Turcia, a spus el, trebuie să ducă, 
o politică externă pașnică și suplă“. 
Referindu-se la relațiile Turciei cu 
țările socialiste, Demirel a mențio
nat că, ținînd seama de interesele 
țării, partidul său consideră utilă 
o îmbunătățire a relațiilor cu aces
te țări.

In cercurile politice din Ankara 
se arată că, prin alegerea lui De
mirel, cercurile moderate ale Par
tidului dreptății au repurtat o vie-. - 
torie.
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BANCA Șl ÎNTREPRINDERILE

problemă.

Foto : Gh. VlnțHS
Sec)ia a n-a calandre a Întreprinderii pentru prelucrarea maselor plastice din laș!

In numerele 6 423 și 6 452 ale ziarului nostru au apărut articole referitoare la creșterea eficienței con
trolului financiar și a rolului băncilor în ridicarea continuă a activității economice a întreprinderilor. 
Publicăm în continuare părerile altor specialiști și cadre din economie care au scris redacției în această

, ■ • -

In ultima vreme, am luat parte la cît.eva consfătuiri organizate în diferite regiuni, în care s-au discutat o serie de aspecte legate de desfășurarea controlului preventiv în întreprinderi. Din aceste consfătuiri s-a desprins necesitatea creșterii continue a rolului controlului preventiv în utilizarea cît mai eficientă a mijloacelor materiale și bănești în întreprinderi, în identificarea și mobilizarea de noi rezerve de reducere a prețului de cost. De aci rezultă că conducerile întreprinderilor trebuie să se ocupe cu toată stăruința de organizarea mai bună și creșterea eficientei controlului preventiv. O mare răspundere în privința perfecționării acestei forme de coniirol revine însă ministerelor și celorlalte unități economice centrale, sfaturilor populare regionale și, deopotrivă, organelor bancare.Indiscutabil, nu se poate cere organelor Băncii de Stat să exercite, în locul resortului contabil-financiar din întreprinderi, controlul preventiv. Dar prin specificul muncii lor, prin verificările pe care le efectuează în întreprinderi, organele bancare au 
posibilitatea să facă legătura între 
ceea ce ele constată și modul în care 
s-a efectuat controlul preventiv și, 
pe această bază, să sprijine condu
cerile întreprinderilor în îmbunătă
țirea activității acestui control. Spun aceasta deoarece sînt încă .locuri unde controlului preventiv „îi scapă“ din vedere unele operații economice, iar salariații desemnați să efectueze acest control nu cunosc îndeaproape obligațiile ce le revin. Din această cauză la întreprinderea forestieră din Toplița, spre exemplu, unele documente s-au întocmit în mod necorespunzător, ceea ce a determinat refuzarea de către beneficiari, în semestrul I al acestui an, 
a 100 facturi de plată în valoare de 660 000 lei.Firește, o asemenea situație putea fi sesizată mai din timp — și aceasta depindea mult și de organele bancare. Ele ar fi trebuit să analizeze cauzele acestor refuzuri și să determine întreprinderea să ia măsuri pentru îndreptarea lucrurilor. Prin aceasta, unitatea Băncii de Stat ar 
PE MARGINEA ARTICOLELOR PUBLICATE

fi ajutat conducerea Întreprinderii forestiere din Toplița în mai buna organizare și funcționare a controlului preventiv. Sînt și alte cazuri cînd organele bancare, constatînd unele deficiențe în organizarea și exercitarea controlului preventiv în anumite întreprinderi, nu intervin cu suficientă operativitate pentru a sesiza forurile tutelare ale unităților verificate.N-aș vrea să fiu greșit înțeles. Sprijinirea perfecționării controlului preventiv de către organele Băncii de Stat nu înseamnă nicidecum că ar putea fi slăbită preocuparea pentru întărirea controlului ulterior, care cade în mod direct în sarcina lor. Concluziile care se desprind din verificările făcute în întreprinderi de către organele bancare ar fi folositoare și pentru mai buna orientare a activității de control preventiv.Cum e și normal, exigențele care se pun în prezent în fața controlului preventiv din întreprinderi sînt mereu mai mari. Mă gîndesc că în e- 
xercitarea controlului preventiv ar 
trebui să se dea prioritate probleme
lor esențiale ale activității economi
ce a întreprinderilor, pentru a face 
să crească contribuția lui la gospo
dărirea cît mai eficientă a mijloa
celor materiale și bănești.Ar fi în folosul întreprinderilor dacă organele care se ocupă de îndrumarea controlului preventiv ar urgenta completarea instrucțiunilor de aplicare a acestuia în fiecare subramură și chiar în condițiile concrete ale unităților economice. Regulamentul privind organizarea și funcționarea controlului preventiv — ca să dau un singur exemplu — nu prevede obligativitatea certificărilor asupra documentelor întocmite de compartimentul desfacerii produselor. Cum în acest serviciu au loc multe operații economice, neverificate în prealabil de economiștii a- cestui sector, de cele mai multe ori compartimentul contabil-financiar nu are posibilitatea să exercite a- supra documentelor desfacerii un control preventiv eficient.O sarcină principală a aparatului 

contabil din unitățile operative ale Băncii de Stat constă în efectuarea controlului preventiv asupra tuturor actelor care se decontează prin bancă. Cu toate că, prin acest control, organele bancare au reușit să prevină multe decontări necorespunzătoare, totuși sînt încă situații cînd nu se analizează suficient de aprofundat conținutul economic al operațiilor. Un fapt care împiedică executarea acestui control în bune condiții îl constituie numărul mare de operații pe care organele bancare le fac pentru întreprinderi. Consider că prin comasarea plăților în sume mici ar crește operativitatea și eficiența controlului preventiv al decontărilor.După părerea mea, dacă inspectorii de bancă ar fi absolviți de unele sarcini din unitățile Băncii de Stat, ei ar avea timp să se ocupe mai mult de întreprinderi. In prezent, ei au sarcina de a verifica documentele de decontare la controlul preventiv al reparațiilor capitale. însă inspectorii mai verifică aceleași documente încă o dată cînd fac controlul ulterior. Consider că ar fi nimerit să se treacă verificarea și vizarea documentelor prezentate la controlul preventiv, de la inspectori la grupele operative ale unităților bancare, rămînînd ca inspectorii să se ocupe numai de analizarea și verificarea documentației la deschiderea finanțării.Mai sînt și alte probleme care merită a fi studiate. îmbunătățirea în continuare a metodologiei de planificare financiară, aplicarea unor metode mai simple de determinare a imobilizărilor de mijloace circulante, perfecționarea sistemului de calcul, urmărire, evidență și verificare a prețului de cost, a tarifelor și cheltuielilor de circulație în scopul mobilizării rezervelor existente — toate acestea ar contribui la simplificarea și la ridicarea nivelului calitativ al controlului preventiv în întreprinderi.
Gh. ZAHABIE
controlor revizor principal 
în Ministerul Finanțelor

GEORGE LESNEA

Editura pentru literatură Înfățișează cititorului un volum cuprinzător șl reprezentativ din creația lui George Lesnea, poet original șl fecund. In universul poeziei Iul Lesnea (la volumele apărute între 1931—1943 s-au adăugat încă trei cicluri, scrise în a- nii noștri), un loc important îl ocupă peisajul naturii patriei, istoria țării Bale și viața tîrgului provincial moldovenesc. Poetul se consideră legat organic de cei ce l-au precedat, re- țlnînd mal ales amintiri eroice, fapte haiducești, doinele cîntate prin munți, pe la stîni, îl emoționează jocurile viforoase „cu vinuri ruginite și chiot năzdrăvan*. In același timp el nu uită „gîrbacele robiei' și „plîngerile de iobagi', al căror ecou răzbătea puternic, în acea vreme, 
nu numai ca o amintire, ci șl ca o chemare.Adeseori natura îl apare poetului în ipostaze mitologice, înțesată de zmei, vrăjitori și strigoi, sau de Feți Frumoși șl Ilene Cosînzene. Cadrul rămîne însă de cele mai multe ori în limitele poeziei pastorale, populat de arbori semeți șl viguroși, de ierburi dese și înalte, în care se amestecă sunetul tălăngilor, fluierelor și buciumelor, șopotul Izvoarelor de munte, boncăluitul cerbilor și lătratul dulăilor. Atmosfera mirifică și pastorală amintește de unele motive mitologic- tradiționale din pastelurile lui Ion Pillât ; în alte părți tonul profetic, justițiar mărturisește înrudiri cu lirica lui Octavian Goga. După cum unele din poeziile umoristice, scrise într-un stil alert, ne duc cu gîndul la Topîrceanu.Lesnea este însă mai puțin un umorist, caracteristică îi este poetului Ipostaza de reflecție, de meditație și mai ales de participare afectivă la marile dureri ale vieții. Din această atitudine descind multe din poeziile sale, și mai ales cele din volumele de maturitate : Cîntec 
deplin, Poezii, Argint. Lesnea evocă moartea unui tăietor de lemne din „mahalaua calicilor", a unei fete exploatate de patron, a unui copil de oameni săraci etc. Adeseori ideea de tragedie surdă, nespectaculoasă, 
e obținută prin aparenta detașare a poetului care parcă notează numai, transcrie scene dramatice.Tema morțli se asociază cu tragedia claselor oprimate, reflectînd atmosfera vremii ca și temperamen-
Premiera la Opera din Cluj

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Luni seara, Opera de stat din Cluj a prezentat premiera spectacolului cu opera „Pană Lesnea Rusalim“ de Paul Constantinescu. • Spectacolul a fost pus în scenă de A. I. Arbore ; conducerea muzicală aparține diri- 

tul reflexiv al poetului. Pe afund ei nu întrezărea și vigoarea militantă, activă, a celor asupriți, energia mulțimilor care aveau să schimbe din temelii vechea societate. Unele din poeziile lui George Lesnea sînt de factură semănătoristă exprimînd pe de o parte regretul poetului pentru desprinderea de „lumea naturală" a satului și implicit neadezlunea sa la viața citadină. Tipică pentru , o asemenea mentalitate ni se pare Cîntec 
pentru miei.Atașat idealurilor progresiste și umanitare, Lesnea a dăruit, în poeziile publicate după 23 August 1944 o nouă măsură a talentului său. Poeziile din ciclurile Treptele anilor, (1962) și Versuri noi creează o atmosferă senină și țuminoasă, poetul a depășit viziunea sumbră a unora din versurile anterioare. Poezii ca 
Țara mea, Partidului, Cîntec, îmi 
pare sînt expresia tonică a încrederii poetului în viață, în partid și clasa muncitoare. Este caracteristică noii sale atitudini poezia La ani 
șaizeci, un adevărat crez poetic încărcat de lumină, generozitate și a- vînt : Din ghiocei, condei eu-mi fac 
pe-ales, / Să scriu pe inimi pe cînd 
vin cocoare. / Vreau cu suveica unui 
vers să țes ! Veșminte noi din fire 
lungi de soare. / Vreau înainte, oa
meni, să vă ies, / In mîini cu bucu
ria ca o floare. / Sîntem în toiul ma
relui cules, / Lumina lumii-i limpe- 
de-n ulcioare".Poet înzestrat cu putere imaginativă și delicată sensibilitate, George Lesnea este, în același timp, un artist exigent. Versul său are culoare, armonie, adeseori strălucire, imaginile, chiar dacă nu sînt totdeauna inedite, îmbracă, în contextul creat de poet, nuanțe și forme distincte, limbajul este bogat și proaspăt. A- ceste calități vizibile atît în creația originală cît și în tălmăcirile sale din Pușkin, Lermontov, Esenin fac din George Lesnea un poet care merită să fie citit.Volumul de Versuri al lui George Lesnea, care se bucură de o bună prezentare grafică, este însoțit de un călduros cuvînt înainte al poetului Demostene Botez și de o postfață judicioasă semnată de criticul Nicolae Manolescu.

PomplÜu MARCEA

jorului Anatol Chisadji, artist emerit.Rolurile principale au fost interpretate de Constantin Ursulescu, E- caterina Vîlcovici, artiști emeriți, Alexandru Racolța, Titus Pauliuc, Gheorghe Znamirovski, Marian Pantazi, George Busuioc.

în colecția „Scriitori romîni", Editura pentru literatură a tipărit, în condiții grafice deosebite, primul volum din seria „OPERE ALESE" de M. Eminescu. Ediția este îngrijită și prefațată de acad. Perpessi- cius. Volumul cuprinde poeziile publicate în timpul vieții de M. Eminescu și este însoțit de un bogat și erudit capitol de note și variante, indici. Celelalte două volume, care vor cuprinde postumele și literatura populară, se află sub tipar
O In Editura Academiei : L. Găldi — „STILUL POETIC AL LUI MIHAI EMINESCU"; lucrarea înmănunchează analize stilistice ale unor poeme reprezentative pentru creația eminesciană.• In Editura științifică : Raicu 

Ionescu-Rion : „SCRIERI" ; culegere de texte, studiu șl note de Florica Neagoe.
o In Editura pentru literatură; 

Alexandru Sahia — „SCRIERI". Xilogravurile care ilustrează volumul sînt semnate de Ion State.• In aceeași editură : „INTERMEZZO", volum de povestiri de 
Maria Arsene,

ION CRÎNGULEANU

„UMIM BE BRAGBSTE“
La numai doi ani după aparijia pla

chetei sale de debut, Anotimpurile Gri- 
viței, Ion Crînguleanu își marchează ac
tivitatea în rîndurile celei mai tinere ge- 
nerajii de poeji printr-un nou volum, 
Lumina de dragoste.

Net superior, în anumite privințe, cu
legerii initiale, volumul de față îl defi
nește pe Crînguleanu ca pe un spontan 
și un ingenuu. Individualitatea lui lirică 
se dovedește mai fără relief în poeziile 
unde prim-planul ar urma să-l dețină 
ideile, iar aceasta se întîmplă poate Și 
din pricina vîrstei, dar poate și pentru că 
autorul nu se deschide încă suficient 
experiențelor intelectuale, după cum o 
dovedește substanfa reprezentărilor sale 
despre lume, covîrșitor senzorială. Afecti
vitatea, în schimb, e torențială la Ion 
Crînguleanu.

Volumul se susține îndeosebi prin ci
clul care i-a dat și titlul, Lumina de dra
goste, unde afectivitatea poetului se a- 
firmă cu vigoarea unei forțe elementare, 
în versuri mereu dense și avînd toafe 
atributele spontaneității, deși la o pri
vire atentă se constată că au fost elabo
rate cu multă grijă.

Poezii ca Mama, Vînf mic, Cu pă- 
mînt..., In excursie sînt definitorii nu nu
mai pentru sensibilitatea poetului, pentru 
setea de puritate și frumusețe care stră
bate din versurile lui de dragoste, dar și 
pentru stadiul evoluat pe Care îl înregis
trează arfa lui poetică în acest ciclu. În
seși poeziile în care autorul face profe
siuni de credință în legătură cu izvoarele 
scrisului său au elevație și o fermitate de 
ton care se comunică ; iată, în acest sens, 
cîfeva versuri din poezia care des
chide volumul, Demnitate, închinată 
Partidului : „Nu pol rămîne singur, o 
clipă, doar în gol / Și umbra să mi-o cauf 
/ Amefitor în luturi — / Ci ca un sc
magnetic, atras de-același pol, / Spre 
tine vin, I Lumină-n piept să-mi scu
turi".

Nebizuindu-se pe resursele reflecției 
sau ale analizei interioare, unde fondul 
său aperceptiv e deocamdată mai sărac, 
poetul imaginează situafii de viată pate
tice (Mama), sau redă momente de tu

ci Două noi volume de reportaje : Eugen Teodoru — „PORT DUNĂREAN", în colecția „Patria noastră" (Editura tineretului) și 
Traian Filip — „PĂMÎNTUL OȚELULUI" (Editura pentru literatură).

• Petru Vintllă — „ORAȘUL ÎNCERCUIT", roman apărut în Editura militară.
• Ștefan Bănulescu și Iile 

Purcaru — „COLOCVII" (Editura tineretului); volumul cuprinde convorbiri reale și imaginare cu personalități ale culturii noastre despre probleme ale creației artistice.

mult afectiv, exprimat prin reprezentări 
senzoriale. (O marină, Dans de unu, Cu 
pămînt...). Important èste că poetul știe 
să evite patetismul facil, efuziunile sen
timentale ieftine. Concludent, în această 
privință, e cazul poeziei Atama, o bună 
piesă a ciclului, unde din sobra comen
tare a unor scrisori rezultă o emoție 
complexă, comunicată cu un real rafina
ment.

Alte cicluri ale volumului, de aseme
nea realizate, sînt Contemporan cu Valea 
Jiului (un reportaj liric inspirat, unde tre
cutul și prezentul acestei așezări munci
torești îi prilejuiește autorului o confrun
tare sugestivă), apoi Cînfece în piatră, 
Cînfece de lună, După război, în care 
bucuriile creafiei, amintirile copilăriei, 
contemplarea naturii sînt descifrate cu a- 
ceeași prospețime care face farmecul bu
nelor poezii ale lui Crînguleanu.

Constatări diferite prilejuiește însă pri
mul ciclu, Ochii pămintului, care e pro
babil cel mai vechi în ordinea elaborării. 
Există aici, firește, și poezii care comu
nică mai adecvat atitudini sufletești con
temporane, ca Demnitate, Dimensiuni la 
o generate, Umanizare, Amintiri din co
pilărie, Revedere. In altele însă, ca Ro
mantism, Purificări, Campanie, Confir- 
mafi-mă..., ne înfîmpină un manierism de 
nuanță neosem.ănăforisfă, o ostentație a 
atitudinîlo- lirice, o dilatare verbală și 
o predilecție penfru limbajul voit „neaoș* 
care face rea impresie. în astfel de poe
zii, „Sudoarea curge albă și-adeseori a- 
dîncă, / Cînd inima se bafe / Cu-nalful 
să se-nfrupte" ; afli, cu afari prilejuri, că 
se poate înttmpla „Să te doară brațul 
cînd sub idei s-apleacă” ; că unul „nu 
putea [...] să, bea cu lașitate din su
doare" și alte asemenea exprimări anti
poetice.

Constituind, prin majoritatea ciclurilor 
sale, o apariție care reține afenfia, vo
lumul Lumina de dragoste îi impune au
torului, totodată, obligafia de a reflecta 
asupra mijloacelor poetice, a acurateței 
expresiei, a necesității de a-și îmbogăți 
continuu viziunea asupra vieții noastre 
contemporane.

George MUNTEANU

Cu eficiență sporităControlul financiar-bancar și-a dovedit de-a lungul anilor importanța și eficiența în toate sectoarele vieții economice. Firește, pe măsura dezvoltării economiei, cerințele sînt tot mai mari. Tocmai de aceea, părerile și sugestiile exprimate în articolele apărute pe această temă aduc o contribuție binevenită la perfecționarea muncii de control financiar, la creșterea eficienței lui în ridicarea activității economice a întreprinderilor.Traducînd în viață indicațiile date de conducerea partidului în legătură cu continua îmbunătățire a modului de gospodărire a resurselor materiale și bănești, ministerul nostru a luat în ultimii ani o serie de măsuri pentru sporirea eficienței controlului financiar preventiv și post operativ, întărirea exigenței în exercitarea acestui control. Măsurile luate au dus la creșterea continuă a nivelului calitativ și a eficienței verificărilor.Față de perioadele anterioare, activitatea de control preventiv s-a îmbunătățit simțitor în toate unitățile Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, rezultatele obținute oglindindu-se în scăderea volumului pagubelor și a imobilizărilor de fonduri în stocuri supra- normative, în micșorarea cazurilor de abateri de la disciplina financiară și de state. Creșterea eficien
ței controlului preventiv a rezultat 

și din fermitatea cu care organele financiar-contabile au refuzat să dea viza, în cazul aprovizionărilor peste normativ, executării din fondurile de producție a unor lucrări de investiții. Lucrătorii din aparatul de control financiar intern, prin verificarea activității gestionare a unităților tutelate de ministerul nostru, și-au adus contribuția la redarea în circuitul economic a importante mijloace circulante imobilizate.Cu toate că, în general, munca de control financiar din cadrul ministerului nostru s-a îmbunătățit, fapt relevat și într-unul din articolele a- părute, totuși mai sînt cazuri cînd exercitarea controlului preventiv nu a ajuns încă la nivelul necesităților actuale, fie din cauza unor deficiențe în organizarea lui, fie mai ales din lipsa de îndrumare și supraveghere a angajaților delegați cu certificarea și viza de control preventiv.în ce privește activitatea de control financiar intern, s-au mai constatat cazuri cînd unele organe c.f.i. dau controlului gestionar un caracter îngust, limitîndu-se la simple inventarieri faptice, fără să extindă verificarea și asupra modului de utilizare a valorilor materiale pe întregul proces de producție — de La aprovizionare pînă la consum, pentru sprijinirea conducerilor unităților în luarea de măsuri concrete pe linia îmbunătățirii continue a activității economice,

Creșterea eficienței controlului financiar este o sarcină actuală importantă nu numai a organelor bancare, ci și a ministerelor economice. Pentru înlăturarea lipsurilor ce mai persistă și pentru perfecționarea continuă a activității de control financiar, ministerul nostru și-a propus luarea de noi măsuri. între altele, vom organiza consfătuiri (la nivel de minister și de întreprindere), în cadrul cărora se vor analiza cu organele c.f.i. și cele care au sarcini pe linia controlului preventiv, neajunsurile existente în munca de control financiar și măsurile concrete ce trebuie luate pentru înlăturarea și prevenirea lor. De asemenea, se vor elabora îndreptare tehnice pentru controlul gestionar, pe specificul fiecărui sector (C.F.R., auto, poștă și telecomunicații etc.), precum și un îndreptar privind modul de exercitare a controlului preventiv asupra principalelor operații economico-financiare, cu precizarea sarcinilor și organelor care certifică documentele în vederea controlului preventiv și a celor care dau viza de control. Sîntem încredințați că, prin aplicarea unor asemenea măsuri, activitatea de control financiar în cadrul ministerului nostru se va îmbunătăți în continuare.
ing. A. DUDAȘ
adjunct
al ministrului transporturilor 
șl telecomunicațiilor

LISTA DE ClȘTIGURI
Ia depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri
Tragerea la sorți din 30 noiembrie 1964

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
 gu


ril

or

Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 
cîștigurllor

seria nr. parțială totală

1 46.714 17 100 000 100 000
1 27.945 28 75 000 75 000
1 53.497 31 50 000 50 000
1 14.139 28 25 000 ■25 000
1 05.195 16 10 000 10 000
1 08.147 09 5 000
1 10.264 04 5 000
1 13.047 11 5 000
1 15.576 03 5 000
1 28.931 02 5 000
1 44.037 14 5 000
1 47.328

Termi
nația 
seriei

14 5 000 35 000

60 316 03 2 000
60 492 10 2 000
60 673 31 2 000 360 000
60 456 03 1000
60 865 32 1000 120 000

600 10 39 800
600 11 10 800
600 62 05 800 1 440 000

2112 TOTAL : 2 215 000

Cîșțigurile iKdrtn întregi obligațiuni
lor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 
50 lei și 25 lei primesc V2, V4 respectiv 
Vs din cîștigurile de mai sus în care 
este cuprinsă și valoarea nominală a 
obligațiunilor cîștigătoare.

I N E M A • TE
21,15), Tomis (9; 11; 13,15; 15; 17; 19; 21). 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Sedusă 
și abandonată : Festival (9,45; 12,30; 15,15, 
18; 20,45), Flamura (10; 12,30: 15; 17,30;
20), Drumul Sării (15: 17,45; 20,30). Co
moara din lacul de argint : Victoria 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 1944 —
XX — 1964 — Raid prin cinematografie : 
Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Viața 
particulară : Union (16; 18,15; 20,30). 
Program pentru copii : Doina (orele 10 
dimineața). Comisarul Maigret se înfurie: 
Doina (11,30; 13,45; 16; 10,15; 20,30). Oa
meni de afaceri — Ilustrate la un album: 
Timpuri Noi (10—21 în continuare). 
Teama : Giulești (10; 12.30: 15; 17.30; 20), 
Volga (10; 12,15; 16; 18,15: 20,30), Feren
tari (16; 18,15; 20,30). Vii și morți — cine
mascop (ambele serii) : înfrățirea între 
popoare (16: 20), Arta (16: 19.30). Moral 63: 
Cultural (15.30: 18: 20,30). Străinul —
cinemascop (ambele serii): Dacia (9.30; 
13; 16,30; 20), Moșilor (16: 19,30). Umbrelele 
din Cherbourg : Buzești (15; 17,30; 20),
Flacăra (11; 14: 16,15: 18,30; 20,45). Legenda 
din tren : Crîngașl (16; 18,15; 20.30).
încurcătură blestemată : Bucegl (9,30: 
12,15: 15; 18: 21). Colaboratorul Ceka: Uni
rea (16; 18,15; 20,30). Șoferii iadului: Vitan 
(16; 18,15; 20,30). Ciociara: Munca (14; 16; 
18,15: 20,30). M-am îndrăgostit la Copen
haga: Popular (16; 18,15; 20,30). Există un 
asemenea flăcău: Aurora (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21) Ioana în atac : Cosmos 
(16; 18,15; 20,30). Ghepardul — cinema
scop (ambele serii) : Viitorul (15,30; 19). 
Dragoste la zero grade : Colentina (15; 
17; 19; 21), Floreasca (16; 18,15; 20,30).
Comisarul : Rahova (16; 18,15; 20,30). In 
viitoare : Progresul (15,30; 18; 20,30). 
Hatarl (ambele serii) : Lira (10; 13,30; 
16,45; 20). Pagini de istorie — Romînla, 
Orizont 64 : Cotroceni (9; 16; 19). Co
moara din Vadul Vechi : Pacea (16; 18; 
20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. Procedee

TEATRE@C
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Carmen (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Văduva 
veselă (orele 19,30). Teatrul Național „I. 
L. Caragiale“ (sala Comedia) : Maria 
Stuart (orele 19,30). (sala Studio) : O fe
meie cu hani (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) : Fii cuminte, Cristofor 
(orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : Luna dezmoșteniților 
(orele 19.30), (sala Studio) : Casa cu două 
intrări (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Paharul cu apă (orele 
19,30), N-avem centru înaintaș (în sala 
Teatrului Comedia — orele 19,30). Teatrul 
evreiesc de stat : Pofta vine... rîzînd 
(orele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Cara
giale“ (str. 30 Decembrie nr. 9): Mitică 
Popescu (orele 20). Teatrul „Țăndărică“ : 
Punguța cu doi bani (spectacol pentru 
copii — orele 16). Ansamblul artistic al 
C.C.S. (str. Lipscani nr. 59): Tinerețe 
(orele 20). Circul de stat : Spectacol pre
zentat de ansamblul circului italian Me
drano (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can (film 
pentru ecran panoramic) : Patria : (9,30: 
12,30: 15,30; 18,30; 21,15). Hamlet — cine
mascop : Sala Palatului R. P. Romîne 
(seria de bilete 1143 — orele 19,30), Repu
blica (9,30; 12,15; 15,15; 18,15; 21), Grivița 
(10,30; 13,45; 17; 20,15), Melodia (10,30:
14,30; 17,30; 20,30). Ivailo : Luceafărul 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30: 20,45), Excel
sior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). S-a întîm- 
plat la miliție — cinemascop : Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Fe
roviar (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Marile manevre : Carpați (9,30; 11,45; 14; 
16,15). Veselie Ia Acapulco : București 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Modern 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 30 de ani 
de veselie : Capitol (9; 11; 13; 15; 17; 19,15;

LE VIZIUNE
moderne de analize în petrochimie, de 
ing. D. Săndulescu, de la ICECHIM 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 — 
Năzdrăvăniile vulpii „Vulpoiul șl ve
verița“. 19,40 — Emisiune de teatru : 
„Mitică Popescu" de Camil Petrescu. In
terpretează un colectiv al Institutului 
de artă teatrală și cinematografică „I. 
L. Caragiale“. In pauză ; Emisiunea de 
știință : O expediție științifică în Ocea
nul Indian. In încheiere : buletin de 
știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : In cursul zilei de ieri, 

vremea a fost călduroasă, cu cer varia
bil, mai mult senin în sudul țării. După- 
amiază cerul s-a înnorat în Banat, unde 
au căzut ploi locale. Vîntul a suflat 
slab și numai în vestul țării potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 era cu
prinsă între 19 grade la Giurgiu și Călă
rași și 1 grad la Joseni. In București : 
Vremea a fost frumoasă și călduroasă, 
cu cer variabil, mai mult senin. Vîntul 
a suflat slab. Temperatura maximă a 
atins 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 
și 3 decembrie. In țară : Vremea se ră
cește începînd din nordul țării. Cerul 
va fi variabil, mai mult acoperit în ju
mătatea de nord-vest a țării, unde vor 
cădea precipitații. In rest, ploi izolate. 
Vînt potrivit din sectorul vestic. Tem
peratura în scădere ușoară, mai ales în 
nordul țării. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 4 grade și plus 6 grade, iar 
maximele între 2 grade și 12 grade, mal 
ridicate la începutul Intervalului în sud- 
estul țării. In București : Vreme în ge
neral frumoasă, cu cer variabil. Vîntul 
va sufla slab. Temperatura în scădere 
ușoară Ia sfîrșltul Intervalului. Ceață 
locală.
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ÎMPOTRIVA INTERVENISE! 
MILITARE STRĂINE IN CONGO
MifcincguS de protest al studenților romîni și străiniLa Casa de cultură a studenților din Capitală a avut loc luni după- arniază un miting de protest al studenților romîni și străini care studiază în institutele de învățămînt superior din București, intervenției militare

JllgO.Cu acest prilej, numeroși studenți romîni și străini și-au exprimat neliniștea și indignarea în legătură cu situația care s-a creat în Congo, ca urmare a debarcării parașutiști- lor belgieni la Stanleyville, cu ajutorul avioanelor americane. Vorbitorii au subliniat că intervenția străină în Congo reprezintă o încălcare flagrantă a Cartei O.N.U,, a Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, adoptată la cea de-a 15-a sesiune a Adunării Generale a

împotriva străine în
O.N.U. Ei au arătat că intervenția imperialistă în Congo constituie o sfidare a voinței statelor africane care au cerut prin intermediul Organizației Unității Africane încetarea amestecului străin în treburile interne ale Republicii Congo.In încheiere a fost adoptată o moțiune către secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, U Thant, prin care sînt condamnate aceste acțiuni agresive care constituie o provocare serioasă la adresa poporului congolez, a cauzei păcii și libertății popoarelor. De asemenea, se cere evacuarea din Congo a tuturor mercenarilor străini care sînt folosiți de reacțiunea internă ca unelte în reprimarea luptei poporului congolez pentru libertate și o viață mai bună.

Luni dimineața au început în aula Academiei R. P. Romîne celei de a 3-a Conferințe de spectroscopie, organizată de Academia R. P. Romîne în colaborare cu Institutul de fizică din București și unele ministere interesate în această problemă. Participă membri ai prezidiului Academiei, profesori universitari, cercetători din diferite institute, reprezentanți ai unor ministere și întreprinderi. Iau parte, de asemenea, delegați ai comisiilor de spectroscopie și ai academiilor din mai multe țări, precum și reprezentanți ai unor firme străine, producătoare de aparataj spectroscopie. Lucrările au fost deschise de acad. Ilie Murgulescu. președintele Academiei R. P. Romîne, care,

lucrările după salutul adus participanților, a făcut o expunere asupra direcțiilor de cercetare pe plan mondial, relevînd importanța teoretică și practică a cercetărilor din a- cest domeniu. După primul referat de ansamblu prezentat de prof. Ion Agîrbiceanu, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, partici- panții la conferință au vizitat expoziția de aparatură spectrală modernă, organizată cu acest prilej. Firme producătoare din Anglia, Italia, Japonia și R. P. Ungară, precum și Institutul . de fizică atomică din țara noastră expun aparate științifice, prospecte și panouri. Lucrările conferinței vor dura patru zile.(Agerpres)
ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE C.A.E.R. PENTRU INDUSTRIA
DE PETROL SI GAZE»

PRIMIREA
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

A DELEGAȚIEI
DE ENERGETICIENI AMERICANIVicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Gheorghe Gaston Marin, a primit luni după-a- miază, la Consiliul de Miniștri, delegația de energeticieni americani, condusă de Walker Cisler, președintele Consiliului Companiei de electricitate Detroit Edison și președinte al Institutului electric Edison, care se află în vizită în țara noastră. La primire a fost de față Nicolae Gheorghiu, adjunct al ministrului minelor și energiei electrice.

•ArLa 30 noiembrie 1964, grupul de specialiști americani în domeniul e- nergiei electrice a fost primit de către Pompiliu Macovei, adjunct al ministrului afacerilor externe.

Băncii de Stat a R. P. Romîne, care, la invitația președintelui Băncii Federale a R. F. Germane, va face o vizită în această țară.
★Academia națională de medicină din Paris a acordat doctorului M. Popescu-Buzău, secretar general al Uniunii medicale balcanice, o medalie pentru merite deosebite în domeniul educației sanitare. (Agerpres)

FESTIVITATE CONSACRATĂ 
SĂRBĂTORII NAȚIONALE 

A R.S.F. IUGOSLAVIA

Radiocinematografia și televiziunea 
ca metodă de diagnostic

în secția de radiologie a spitalului Fun- 
deni din Capitală se utilizează cu succes, 
ca metodă de diagnostic, radiocinemato
grafia și televiziunea. Examenele medica
le urmărite la televizor au avantajul de 
a reduce iradierea, iar cinematografia de 
a surprinde momente pe care radiogra
fiile simple le pot omite.

între 26 și 28 noiembrie a.c. a a- vut loc la București ședința ordinară a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria de petrol și gaze.La lucrările ședinței au luat parte delegații din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară și U.R.S.S.în calitate de observatori au participat reprezentanți ai R. P. Chineze, R.P.D. Coreene, Republicii Cuba și R. D. Vietnam.Ședința a ascultat comunicarea președintelui privind sarcinile care ♦

revin Comisiei permanente pentru industria de petrol și gaze, stabilite de către Comitetul Executiv al Consiliului.La ședința Comisiei au fost discutate o serie de probleme ale colaborării economice și tehnico-științifice privind perioada 1966—1970, precum și unele materiale ale grupelor lucru ale Comisiei.Ședința a aprobat planul de cru al Comisiei pe anul 1965.Lucrările ședinței au decurs tr-o atmosferă de colaborare și țelegere reciprocă.
deIu-în- în-

Expoziția 
fotografilor amatori

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
T

Generalul Mfotte? „INTEGRAREA
ESTE CONTRARA DEMNITĂȚII

s-ar putea avea în vedere integrarea, 
cu condiția ca această integrare să 
făcută înir-o «asociație egalitară», 
nu există și nu poate exista o asociație 
egalitară, dacă la începutul acestei in
tegrări nu există o politică comună de 
securitate și o strategie globală care tre
buie concepută și aplicată în înțelegere, 
de către toți asociații.

Condițiile prealabile unei veritabile in
tegrări^ cu «cinste și demnitate», nefiind 
însă, spre regretul meu, întrunite, tre
buie, cred, să ne mulțumim deocamdată 
să ne aliem, să ne asociem, să ne coor
donăm și să ne coalizăm cît mai bine.

De altfel, nici nu există pericol apro
piat, căci evoluția lumii, pentru rațiuni 

' de morală politică, cît și pentru rațiuni 
științifice și economice, este departe de 
a se îndrepta spre întărirea blocurilor, 
ea este îndreptată, mai degrabă, spre 
respectarea diversităților"

Referindu-se în continuare la legătura 
dintre planul F.N M. și planul de creare 
a unității politice a celor șase țări vest- 
europene, generalul Billotte afirmă:

„Astăzi se vorbește mult despre Eu
ropa, dar construcția acesteia nu înain
tează de loc. Aceasta din cauză că în rîn- 
dul țărilor vizate acționează prea multe 
forțe centrifuge, iar, din exterior, se 
exercită, de asemenea, prea multe forțe 
de atracție“. Printre aceste forțe exteri
oare, autorul citează întîietatea Statelor 
Unite în raport cu țările vest-europene în 
domehiul financiar, al structurii indus
triale, al cercetărilor științifice. Arătînd 
efectele la care s-ar putea ajunge dacă 
guvernul de la Washington nu va împie
dica să se abuzeze de aceste forțe, ge
neralul Billotte scrie ca „am putea asista 
în Europa occidentală la nașterea unui

7/

dar 
lie 

Dar

Luni a avut loc la Uzinele de fire și fibre sintetice de la Săvinești o festivitate consacrată sărbătorii naționale . a R.S.F. Iugoslavia. Cu a- ceastă ocazie au luat cuvîntul Mihail Beri, inginer-șef al uzinelor, și Ante Ciudina, consilier al Ambasadei R.S.F. Iugoslavia- la București. Participanții la festivitate au vizionat apoi filmele : documentare iugoslave „Adevărul născut în oțel“ și „Concert pe patru continente“.
•ArAcad. Emil Condurachi, secretar jgeneral al Asociației internaționale de studii sud-est europene, a oferit luni seara, la Casa oamenilor de știință din Capitală, un cocteil în cinstea celor peste 30 de savanți din 18 țări care participă la reuniunea de lucru a Asociației ce se deschide marți dimineață la București.Au luat parte reprezentanți ai conducerii Academiei R. P. Romîne, ai Institutului romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de știință și cultură.

De la A. D. A. S.
Administrația Asigurărilor de 

anunță : la tragerea de amortizare 
asigurărilor mixte de persoane, din 30 
noiembrie 1964, au ieșit 
opt combinații de

1) L.A.B.
2) I.Z.S.

.3) J.B.J.
4) X.O.R.

Stat 
a

următoarele
litere :

5) B.R.U.
6) Y.G.O.
7) F.C.O.
8) C.F.L.

Institutul de cercetări juridice al Academiei R. P. Romîne a organizat în zilele de 27 și 28 noiembrie, cu prilejul împlinirii a 10 ani de activitate, o sesiune de comunicări științifice, la care au fost prezentate comunicări tratînd probleme de specialitate legate de etapa de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastră. Comunicările fost urmate de discuții.

în sala clubului - Uzinei de piese auto Colibași a fost deschisă o expoziție a fotografilor amatori din regiunea Argeș, care ilustrează transformările înfăptuite în ultimii ani în regiune, frumusețile plaiurilor argeșene. Printre autori se află numeroși oameni ai muncii de ia Combinatul de industrializare a lemnului Pitești, Uzina de piese auto Colibași, D.R.E.F. Argeș și alte întreprinderi.

Ziarul „LE MONDE" a reprodus decla
rația făcută la conferința parlamentarilor 
N.A.T.O. de către generalul Billotte, de
putat al Partidului guvernamental U.N.R. 
— U.D.T. in problemele forței nucleare 
multilaterale. Aceste declarații au trezit 
un larg interes, dat fiind faptul că vor
bitorul este considerat expert în proble
mele nucleare. Menționăm și faptul că 
ziarul „NEW YORK HERALD TRIBUNE" a 
publicat relatarea despre cuvîntare sub ■ 
titlul: „Un expert francez 
F.N.M. drept „neocolonialism“, 
mai jos extrase din cuvîntare:

„Corespunde planul F.N.M. 
lui eficacității (militare)? — pune gene
ralul Billotte întrebarea. lată ce spun 
generalul Cousins, colegul nostru olan
dez, și comisia noastră militară: „Crea
rea unei forțe multilaterale care nu re
prezintă de altfel decît 5 la sută din 
capacitatea nucleară americană, trebuie 
considerată ca o risipă. Ea este de pri
sos pe plan militar și nu contribuie cu 
nimic la întărirea unității politice". Ge
neralul francez împărtășește acest punct 
de vedere.

„Dacă p-oiectul nu prezintă un interes 
militar real, poate prezintă interes pe 
plan politic?" — întreabă generalul. Re- 
fermdu-se din acest punct de vedere la 
problema dacă el consolidează sau nu 
asocierea între aliații atlantici de ambele 
părți ale oceanului, autorul arată: „A- 
ceasta ar fi o intenție lăudabilă dacă ar 
fi însoțită de o procedură conformă prin
cipiilor alianței între state suverane. Dar 
nu acesta este cazul, întrucît ni se pro
pune de fapt o integrare pornind de la 
treptele inferioare, fără a aborda măcar 
ansamblul problemelor superioare și mai 
puțin încă — construcția generală".

„Dar integrarea nu se face pentru plă
cerea de a se integra sau pentru că așa 
este moda — subliniază autorul. Dacă 
sintern conștienți de responsabilitățile 
țață de poporul nostru, nu ne putem in
tegra în necunoștinfă de cauză, cînd par
tea cea puternică păstrează misterul său, 
misterul strategiei sale; dacă se păstrea
ză puțin demnitatea, atunci nu se accep
tă integrarea cu orice preț, pentru a evi
ta pur și simplu dublarea posturilor; in
tegrarea nu se face într-o «asociere ne
egalitară»'. Desigur, dacă evoluția situa
ției internaționale ar cere ca lucrurile să 
se îndrepte spre întărirea monolitismului 
și constituirea de blocuri ideologice, po
litice și militare mereu.mai strînse, atunci man a( cerealelor:

consideră 
Publicăm

principiu-

neocolonialism de gen nou, printr-o anu
mită invazie invizibilă în domeniul eco
nomic. »

Dar față de aceste forțe economice 
de care Statele Unita nu trebuie niciodată 
să abuzeze, oare actualul proiect al 
F.N.M. nu prezintă comparativ un pè- 
ricolî In 1949, guvernele europene, încă, 
zdruncinate de urmările războiului, au> 
semnat un tratat atlantic care, în drept 
era de natură egalitară, dar care, în fa,o? 
acorda Washingtonului suprema respon
sabilitate pentru apărarea Europei. Deși 
se evita să se spună lucrurilor pe numqȚ 
ele stăteau tocmai așa. Atunci, exista de 
altfel o scuză: țările europene partici
pante erau încă destul de slabe eçono- 
micește; acum Europa s-a ridicat dir»-/ 
ruină. Cu toate acestea, în cazul pro»- 
iectului F.N.M., pe care sînfem azi prșj^ 
sați să-l acceptăm, n-ar mai fi vorba d,e, 
a recunoaște în mod tacit responsabili
tatea Statelor Unite, ci de a le-o încre
dința oficial și aceasta pe o durată ne
determinată.

In acest caz, pentru o durată nedeter
minată s-ar sfîrși cu ideea europeană, 
căci nu se poate concepe o Europă ve
ritabilă care să nu fie responsabilă da 
apărarea și de politica sa externă.

Se aprop’e momentul cînd intențiile 
vor trebui să fie dezvăluite. Dacă sînfem 
partizani ai unei Europe occidentale su
verane, aliată fidelă și parteneră egală 
a Statelor Unite, și asociată cu acestea 
în domeniul sarcinilor importante care na 
revin în acest sfîrșit de secol, și anume 
pentru a pune știința în serviciul omu
lui și al umanității întregi, atunci în Eu
ropa occidentală ' nu putem accepta ac^ 
tualul proiect F.N.M. . :

Dacă, dimpotrivă, sînfem partizanii uhejj 
mari zone atlantice a liberului schirg^ 
(aluzie la un plan preconizat de pre
ședintele Kennedy — n.r.) atunci F.N.M. 
ar putea fi prima etapă a unei integrări 
atlantice de tip inegalitâr, în care Sta
tele Unite ar fi nu Un partener pentru.- 
aliați, ci lidérul lor".

DISCUȚII LA BONN ÎN PROBLEMĂ 
PREȚULUI LA CEREALE ■JAll'.' 

ir ,

Sub titlul „P.L.D. se opune unei redu
ceri a prefului la cereale", ziarul vest- 
german „FRANKFURTER ALLGEMEINE“ 
publică un articol în legătură cu discu
țiile privind reducerea prefului vest-ger-

★sovietică Bela Ruden- poporului a U.R.S.S., de Kiev,
Cîntăreața ko, artistă a solistă a Teatrului Academic Stat de Operă și Balet din a apărut luni seara pe scena Operei de stat din Timișoara în rolul Gil- dei din opera „Rigoletto“ de Verdi.

★în cadrul turneului pe care îl întreprind în țara noastră, membrii Ansamblului artistic național al R.P. Chineze au fost luni oaspeții orașului Brăila.

întreceri internationale ale sportivilor noștri
HANDBAL FOTBAL

în

Știința București 
învingătoare 
în R. F. Germană

Revanșa meciului 
Infernazionale - Dinamo

★Duminică seara a părăsit Capita
la Vasile Malinschi, președintele

Cooperativa „Tehnometalica 
București a început să producă mai 
multe tipuri de garaje mobile pen
tru autoturisme. Ele sînt construite 
din metal, plăci fibrolemnoase me- 
laminate, materiale plastice. Coope
rativa asigură transportul și mon
tajul acestor garaje la domiciliul 
posesorilor de autoturisme. La ce-

rere se pot confecționa garaje demon- 
tabile, care se pot transporta în portba
gaj și pot fi folosite în excursii drept 
corturi. Modelele pot fi văzute la uni
tățile cooperativei „Tehnometalica", 
iar informații se pot căpăta la telefonul 
15 26 77. In fotografie : unul din tipu
rile de garaje mobile.

Echipa masculină de handbal7 Știința București care a participat la un turneu fulger în R. F. Germană, evoluînd la Esslingen alături de cîteva formații valoroase a învins pe rînd echipele Phoenix Essen cu 10—5, Goeppingen cu 9—5 și Esslingen cu 6—3. Formația bucureșteană a ocupat primul loc.

Joi 3 decembrie, pe stadionul „23 August“ din București se va desfășura returul întîlnirii Dinamo București—Internazionale Milano, con- tînd pentru „Cupa campionilor europeni“ la fotbal. Oaspeții sosesc azi în Capitală însoțiți de ziariști și de un grup de suporteri. Partida va fi condusă de arbitrul austriac D. Wlachojanis.

Eforturile guvernului federal în vederea 
găsirii uno- linii directoare pentru apro
piatele tratative privind nivelarea prețu
lui la cereale în cadrul C.E.E. s-au lovit 
de dificultăți serioase. In cursul unor dez
bateri care au avut loc la 23 noiembrie, 
sub președinția cancelarului Erhard, între 
partidele de coaliție, liber-democrați 
(P.L.D.) au lăsat să se înțeleagă că ei 
vor continua să se opună unei reduceri 
a prefulu german al cerealelor.

A doua zi, un purtător de cuvînf al 
fracțiunii parlamentare a Partidulu' liber- 
democrat a anunțat că partidul său inten
ționează să depună în Bundestag o in
terpelare pnvind politica agrară. In acest 
fel, P.L.D. vrea să obțină ca, încă înain
tea începer'i tratativelor hotărîtoare de la 
Bruxelles, Bundestagul să-și manifeste 
punctul său de vedere în problema pre
țului la cereale Purtătorul de cuvînt al 
liber-democraților a spus că P.L.D. pune 
preț pe faptul că opinia publică germană 
și internațională trebuie să-și dea seama 
de problemele serioase care rezultă pen
tru Republica Federală din constituirea 
pieței agrare comune europene și din fi
xarea termenului pentru închegarea aces-

tei piețe. P.L.D. nu are în vedere numai 
problemele țăranilor, ci și problemele 
social-politice care au o însemnăta*e hß- 
fărîfoare. Trebuie ținut seama de conse
cințele care rezultă pentru econorma na- ■ 
țională și pentru politica comercială. /-■ 

Purtătorul de cuvînt al P.L.D. s-a referit 
cu toată seriozitatea la hotărîrea parti
delor din coaliție, adoptată în Bundestag 
la 19 martie, în legătură cu problema 
prefului la cereale, pe care doreșie sW- 
respecte. Această hotărîre respinge adop-r 
tarea unu; pref comun al cerealelor îna
intea încheierii perioadei de tranziție „șl 
recomandă reglementări pe categorii. In 
hotărîre s-a arătat de asemenea că pro
punerile comisiei C.E.E. amenință exis
tera unui mare număr de gospodării 
țărănești.

Llber-democrafii speră că 
(creșfin-democrafii) va adera 
terpelarea lor. In această 
n-a fost adoptată însă - nici 
zie. încă în mariie, politicieni cu gr e ut ai-a ■ 
din cadrul U.C.D., specialișt- în probleme 
agrare, au avut rețineri ca prin interme
diul une hotărir’ să lege mîinile guver
nului în problema prefulu' la cerea!e La 
Bonn se manifestă temeri că linia dură a 
P.L.D. ar putea constrînge și pe polJiC'0- 
nii-agrar en' dm cadrul U.C.D. și, în pri
mul rînd, pe președintele Uniuni: țărani
lor vest-geirriani, Rehwinkel, să urmei»'-, 
din nou un ciirs ferm în problema pre-.. 
țului la cereale In cercurile U.C D, nu se 
consideră exclus ca Erhard, care în ulti
mele zile a fost gata să ducă în mod se-; 
rios, la Bruxelles, tratative pentru nivelă’ ‘ 
rea prețurilor, să devină din nou șovăitor.

Sul.’

U. C D. 
la n- 

privinfăj, 
o detî-'

O nouă competiție 
feminină $

Corespunzător exigențelor actuale
(Urmare din pag, I-a)din două cercuri de studiere a istoriei P.M.R., anul II, s-a format unul singur cu 33 cursanți. Situații asemănătoare întîlnim la Combinatul de îngrășăminte cu azot Piatra Neamț, Combinatul chimic Borzești, C.I.L. Comănești, gospodăriile colective din Bozieni și Budești, — raionul Roman, Săucești și Hor- gești — raionul Bacău etc.în alte locuri există posibilitatea de a grupa cercurile de același fel într-un singur curs cu un număr mai mare de tovarăși. Pe baza indicațiilor primite, anul acesta vom organiza, cu titlu de experiență, circa 40 asemenea cursuri în întreprinderi și instituții mari, unde există posibilitatea de a asigura lectori calificați, săli corespunzătoare. La Uzina de țevi Roman, de pildă, vom organiza un curs de istorie a P.M.R., prin gruparea a 7 cercuri cu 147 cursanți, la fabrica de postav Buhuși — un curs de economie concretă, prin gruparea a 5 cercuri cu 109 cursanți, în orașul Bacău, un curs de materialism dialectic și istoric, prin gruparea a 6 cercuri cu 150 de cadre didactice. în aceste cursuri învăță- m intui se va desfășura pe bază de expuneri, la unele din teme or- ganizîndu-se seminarii (3—4 pe an) ; prin urmare vom avea posibilitatea să atragem pe cei mai buni lectori din întreprindere sau instituția respectivă, precum și lectori din afară, desemnați de cabinetele de partid, ceea ce va asigura o bună calitate a lecțiilor. De pe acum au fost numite colectivele de conducere ale acestor cursuri, din care fac parte un responsabil și un număr de

propagandiști care vor preda lecții și vor conduce seminariile.Se extind ciclurile de lecții și conferințe pentru diferitele categorii de oameni ai muncii. Aceste cicluri îmbină teme de actualitate privind politica partidului, viața internațională, cu teme specifice domeniului de activitate al auditorilor. Muncitorilor din ramura con- strucții-montaj li se va vorbi, printre altele, despre îmbunătățirea calității lucrărilor de construcții și montaj, realizări pe șantierele din regiune ; medicilor și farmaciștilor despre umanismul socialist și practica profesiunii medicale ș.a.m.d.în afară de ciclurile de conferințe organizate permanent, membrii comitetului regional și ai comitetelor raionale și orășenești, instructorii și alți activiști vor face sistematic, cu prilejul deplasării lor în întreprinderi, instituții, școli, la sate, expuneri și informări asupra problemelor de bază ale politicii partidului. A fost elaborat planul conferințelor care urmează să fie ținute în adunările generale ale organizațiilor de bază. Pentru organizațiile de partid de la orașe se pregătesc conferințe despre: productivitatea muncii în industrie și căile creșterii ei, apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste ; iar la sate sînt prevăzute teme ca : politica P.M.R. de dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii, întărirea tiviste etc.Candidați! și partid vor audia tatea de membru rile și îndatoririle membrului partid; P.M.R. — partid marxist-le- ninist, forța conducătoare a poporului în lupta pentru desăvîrșirea construcției socialista.

disciplinei colec-noii membri de lecții despre cali- de partid, dreptu- 
de

Urmărind întărirea colectivelor de lectori și specializarea lor, la fiecare cabinet de partid aceștia au fost grupați, în măsura posibilităților, pe discipline : bazele marxism-leni- nismului, economie politică și construcție economică, istorie, construcție de partid, probleme internaționale. în afara instruirii lor pe baza programului de învățămînt, cabinetele de partid organizează pentru lectori unele dezbateri pe probleme fundamentale ale construcției economice, expuneri despre situația internațională, prezentarea celor mai interesante țifice.Membrii comitetelor fac cu regularitate informări în fața propagandiștilor și lectorilor asupra sarcinilor actuale ale organizațiilor de bază. La Onești, primul secretar al comitetului orășenesc de partid a ținut recent o astfel de informare, urmînd ca în ianuarie propagandiștii să fie informați asupra sarcinilor ce revin comuniștilor pentru îndeplinirea planului de stat pe anul 1965.Am relatat numai cîteva dintre măsurile luate de către comitetul regional de partid pentru organizarea învățămîntului. Ele vor fi rodnice numai în măsura în care organele și organizațiile de partid se vor îngriji cu toată răspunderea de a asigura învățămîntului de partid un conținut bogat de idei, o strînsă legătură cu sarcinile practice, o mai mare eficacitate. Ajutorul ce-1 vom da lectorilor și propagandiștilor, și prin aceștia cursanților, este chezășia unor noi succese pe linia ridicării pe o treaptă mai înaltă a nivelului propagandei de partid.

La sfîrșitul acestei săptămînl va avea loc în Capitală o nouă competiție internațională de handbal în 7 feminin, la care vor lua parte selecționata Budapestei, formația cehoslovacă de club Slovnaft Bratislava și două selecționate ale Bucureștiu- lui. Meciurile au loc vineri, eîm- bătă și duminică în sala Floreasca.
L

FESTIVAL INTERNAȚIONAL 
AL FILMULUI DE SCURT METRAJ

OPERELE DE ARTĂ CĂLĂTORESC 
DIN CE ÎN CE MAI DES

noutăți literare și știin-comitetului regional, ai raionale și orășenești

R U G B I

Aprecieri în presa 
franceză după meciul 
de la București

PARIS 30. — Corespondentul Ager
pres, Tudor Vornicu, transmite : Ziarele 
pariziene de luni dimineața publică am
ple relatări de la meciul de rugbi disputat 
la București, între echipele Romîniei și 
Franței. în ziarul sportiv „L’Equipe", 
comentatorul Denise Lalanne scrie : 
Victoria „15“-lui Franței la București s-a 
conturat mai greu decît cea asupra echi
pei Springboks. Nu mai poate să pla
neze nici un fel de mister de acum 
înainte asupra valorii „15“-lui Romîniei.

Jean Denis, trimisul special al ziarului 
„Le Figaro", subliniază în încheierea 
articolului său : „Rezultatul nul, care 
ne-ar fi satisfăcut, fără îndoială, s-a 
transformat în ultimele minute în succes. 
Cîte emoții și pentru unii și pentru 
alții I". ,

în „Parisien Libéré", Georges Duthen 
scrie : „Pe scurt, acest meci semăna cu 
un meci între doi boxeri cu lovituri pu
ternice și care căutau knockautul închi- 
zînd garda repriză după repriză. Echipa 
Franței ar fi putut să fie învinsă de 
această manieră, dacă fundașul romîn 
Penciu ar fi fost mai inspirat în rezol
varea numeroaselor lovituri de picior, 
între care cîteva erau destul de ușoare“.

Ziarul „L’Aurore" apreciază în cronica 
sa că „nu a fost de Ibe ușor. Diferența 
mică a victoriei echipei franceze de
monstrează că este foarte adevărat că 
formația de rugbi a Romîniei posedă 
toate atu-urile pentru a da o replică 
puternică celor mai buni".

La Tours (Franța) a luat sfîrșit du
minică Festivalul internațional al fil
mului de scurt metraj. Marele premiu 
al festivalului a fost acordat regizoru
lui american William Klein, colabo
rator al Televiziunii franceze, pentru 
filmul său „Casius cel Mare". Premiul 
pentru cel mai bun film de tineret a 
fost acordat scurt-metrajului romî- 
nesc „Naică" de Elisabeta Bostan și 
filmului chinezesc de desene animate 
„Aproape".

ZĂPEZI ABUNDENTE 
ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, în ultimele zile, asupra Euro
pei occidentale au căzut zăpezi abun
dente urmate de un val de frig. în 
Elveția și în Italia, zăpada a blocat 
numeroase șosele. în regiunea Son- 
drio (Italia), stratul de zăpadă a atins 
un metru și jumătate. Din cauza po
leiului, în R. F. Germană au fost în
registrate peste 100 accidente de cir
culație, care s-au soldat cu nume
roase victime. Potrivit relatărilor a- 
genției C.T.K., a nins și în Ceho
slovacia. Zăpada a fost însoțită de 
un vînt puternic care, pe alocuri, a 
atins o viteză de peste 160 de 
metri pe oră.

DUBLĂ ANIVERSARE
A LE1PZIGULUI

kilo-

La începutul anului 1965, orașul 
Leipzig va sărbători o dublă aniversa
re : cu 800 de ani în urmă acest oraș a 
căpătat statutul de municipiu, iar do
cumentul de municipalitate a fost, 
totodată, actul constitutiv al primului 
tîrg de la Leipzig. Cel de-al 800-lea 
Tîrg de la Leipzig va avea loc între 
28 februarie și 9 martie 1965.

Tablouri celebre, ca Mona Lisa, sau 
sculpturi ca Venus din Millo, au fă
cut, cu toate precauțiile, mari depla
sări de la Muzeul Luvru, reședința lor 
permanentă, pentru a putea fi admi-

La aproximativ 40 km de portul 
New York, în timpul unei cețe 
dense, vasul izraelian „Slialom" 
s-a ciocnit cu petrolierul norvegian 
„Dagali". Vasul norvegian (fotografia da mai sus) a fost pur șl 

simplu tăiat în două.

rate și pe alte meridiane, de milioane 
de amatori ai frumosului.

De curînd, pictura „Scrisoarea" a 
lui Jan Vermeer, realizată în 1667 și 
evaluată recent la 750 000 lire sterline, 
a făcut o călătorie pe un crucișător 
danez, de la Rijksmuseum din Am
sterdam, pînă la Londra. Tabloul re
prezintă o femeie care privește prin- 
tr-o fereastră deschisă, acoperită de o 
perdea. Ea are în mînă o scrisoare 
și o lăută. Jan Vermeer a devenit ce
lebru abia la două secole după moar
tea sa. în tot acest timp, pînzele sale 
erau vîndute sub numele altor pictori, 
mai cunoscuți. Azi o pînză a acestui 
pictor este transportată ca un tezaur, 
sub paza cea mai severă. Pe străzile 
Londrei, tabloul a fost purtat pînă la 
muzeul „Victoria și Albert" sub 
corta unei patrule de polițiști.

LA DELFI VA FI CREAT 
UN CENTRU CULTURAL

9

es-
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Guvernul grec a alocat 9 milioane 
drahme pentru construirea (în 1965) a 
unui centru cultural la Delfi, Delfi este 
bine cunoscut din antichitate nu nu
mai pentru celebrul său oracol, ci și 
pentru amficționiile de aici — a- 
dunări ale delegaților 
cești din antichitate în 
rării și al reglementării 
litigioase.
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cetăților gre- K 
scopul colabo- 
unor probleme t
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SISTEMUL METRIC 
ÎN ARABIA SAUDITĂ

Cu începere de la 3 decembrie, 
Arabia Saudită va fi aplicat sistemul 
metric, conform unui decret regal 
apărut anul trecut care a hotărîl 
desființarea tuturor măsurilor vechi și 
introducerea unităților metrice.

INTRODUS
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LA NEW YORK Corespondență din Paris

Azi se deschide sesiunea TRATATIVE DIFICILE

Adunării Generale a 0. N. U.
Astăzi are loc deschiderea celei de-a 19-a sesiuni a Adunării Gene

rale a O.N.U. Amînată de două ori, sesiunea urmează să înceapă la ora 
15,00, ora locală (22,00 ora Bucureștiului). Majoritatea delegațiilor sînt 
conduse de miniștrii de externe ai țărilor respective. Delegația țării noas
tre este condusă de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.

Sediul O.N.U.

Săptâmîni care a început astăzi va fi o nouă săptămînă încărcată pentru diplomația occidentală. La Bruxelles au fost reluate negocierile în legătură cu problemele Pieței comune agricole, iar la Palatul lena din Paris, parlamentari ai celor șapte țări din Uniunea Europei Occidentale (U. E. O.) încep discuții în care proiectul de creare a forțelor nucleare multilaterale va deține unul din locurile cele mai importante. Calendarul diplomatic este însă mult mai încărcat. După vizita sa de acum 15 zile la Bonn, subsecretarul de stat american George Ball-se află din nou în Europa. Azi el este la Londra, dar marți revine la Paris după ce a mai fost sîmbătă aci, zi în care englezii îl aveau ca oaspete pe secretarul general al N.A.T.O., Brosio, și așteaptă miercuri pe ministrul de externe belgian Spaak. Apoi, înainte de reunirea Consiliului N. A. T. O. la 15 de

NEW YORK 30. Trimisul special Agerpres I. Gălățeanu transmite : în marea sală de ședințe vor fi prezenți reprezentanți a 112-țări, cu 61 state mai multe față de numărul acelora care au participat la prima sesiune din 1945. Numărul statelor membre va crește în cadrul actualei sesiuni la 115, prin admiterea, la recomandarea Consiliului de Securitate, a unor noi state independente — Malta, Zambia, Malawi.Ordinea de zi, care cuprinde 92 de probleme, exprimă gama largă de preocupări a O.N.U. și permite să se prevadă desfășurarea unei activități multilaterale în Adunarea Generală și comitetele acesteia. Sesiunea va acorda o deosebită atenție dezarmării generale și totale.Aspectelor privind comerțul internațional, barometrul relațiilor între state, li se vor rezerva dezbateri ample în cadrul sesiunii. Raportul Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, împreună cu actul final adoptat în unanimitate, și care cuprinde recomandări privind principiile cooperării economice internaționale, constituie un punct special al ordinii de zi și. sesiunea este chemată să se pronunțe asupra lor.Vor fi urmărite cu atenție discuțiile la punctele în legătură cu lichidarea totală a sistemului colonial. Primirea apropiată în O.N U. a trei noi state independente dovedește inevitabila lichidare a acestui sistem anacronic, contribuie la creșterea caracterului reprezentativ al

organizației, la întărirea forțelor progresiste anticolonialiste în cadrul ei, la traducerea cît mai curînd îiî viață a Declarației cu privire ia acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale.Pentru sporirea eficienței și dezvoltarea activității O.N.U. trebuie pus capăt cît mai curînd unei nedreptăți evidente: ținerea nejustificată in afara O.N.U. a R. P. Chineze, una din marile puteri fondatoare ale O.N.U. Restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze în acest for internațional se bucură de un sprijin tot mai mare din partea popoarelor iubitoare de pace. Rezolvarea acestei situații ar contribui la asigurarea caracterului universal de care O.N.U. are nevoie pentru a-și întări autoritatea.Propunerea privind acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între state europene aparținînd unor sisteme social-politice diferite, prezentată de R. P. Romînă și înscrisă . pe ordinea de zi a actualei sesiuni, precum și „Proiectul de declarație asupra promovării în rîn- durile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare" stîrnesc un larg eçou și se bucură de sprijin din partea a numeroase delegații.Popoarele așteaptă de la reprezentanții întruniți la actuala sesiune găsirea de noi căi care să ducă la apropierea între state, la menținerea și întărirea păcii în întreaga lume.

cembrie, este așteptat ministrul de externe vest-german, Schröder. Fă- cînd aceeași enumerare, ziarul „Combat" scrie : „Acest vals al miniștrilor trădează nervozitatea celor trei puteri atomice ale alianței care au fiecare un plan de „forță nucleară" mai mult sau mai puțin multilaterală de „vîndut" aliaților lor și în special Republicii federale". Că în- tr-adevăr lucrurile stau așa, se poate vedea și din p oblemele înscrise pe ordinea de zi a U.E.O. Cum remarcă „Le Figaro", „afacerile economice care vor fi dezbătute de a-ceastă organizație, ocupă mai puțin loc în program decît cele politice".Să ne ocupăm însă de problemele agrare ale Pieței comune sau de „Europa verde" prezentă din nou în atenția reprezentanților „celor 6" cu prețul cerealelor. După cum ați mai putut afla și din alte articole — subiectul a fost și este extrem de comentat — Consiliul „Comunității Economice Europene" și-a fixat ca termen limită de stabilire a prețului grîului data de 15 decembrie. Partea franceză și însuși generalul de Gaulle, în ultimul său discurs de la

vest-germani. Potrivit părerii ziarului financiar „Leș Echos", chiar dacă din partea vest-germană ar veni deblocarea, „dialogul surzilor va fi înlocuit cu o aspră discuție asupra cifrelor". Situația este încă complicată. Ziarul crede că guvernul de la Bonn nu va accepta, decît în schimbul unei compensații serioase, ca •— în vederea stabilirii unui preț comun al cerealelor — prețul tonei de grîu să fie coborît în R.F.G. Rehwinkel cere ca această compensație să fie de 1,1 miliarde mărci anual La rîndul său, planul elaborat de Mansholt, vicepreședintele Comisiei C.E.E., prevede ca Piața comună să acorde Germaniei occidentale, pentru a face față sarcinilor financiare ale agriculturii, 560 milioane mărci în cursul primilor ani. Or, la Paris se crede că guvernul de la Bonn, presat de agricultori,' va solicita un ajutor de 800 milioane mărci în primul an și aproape dublu în anii următori. Tocmai de aceea „Le Monde" scrie:. „întreaga dezbatere de la Bruxelles se va învîrti acum în jurul problemei : cît va trebui să se plătească pentru ca R.F.G. să accepte să scadă prețurile ?" Aci se spune că reprezentanții Bonnului își vor preciza poziția luni noaptea sau marți dimineața. Corespondentul a- genției A.F.P. la Bruxelles este de părere că „aceasta ar însemna pentru partenerii Bonnului și în special pentru Franța să cumpere foarte scump Piața comună agricolă".„Acestea — și altele încă — fac ca tratativele care s-au deschis azi să fie foarte dificile", conchide „Les Echos".
Tudor VORNICII

Luni, 30 noiembrie

Opinii in favoarea 
relațiilor economice 
cu țările socialisteLIMA 30 (Agerpres). — Diverse cercuri din Peru se pronunță pentru stabilirea de relații diplomatice și comerciale cu țările socialiste.Astfel, prim-vicepreședintele republicii, Eduardo Seoane, luînd cu- vîntul la o conferință de presă, a declarat că Peru trebuie să mențină relații comerciale cu toate țările lumii, inclusiv cu țările socialiste. A- cest lucru ar fi în favoarea economiei peruviene, a subliniat el.Senatorul George Vasquez, din partea partidului de guvernămînt Acțiunea populară, a declarat, de asemenea, că Ministerul de Externe Peruvian trebuie să manifeste inițiativă în scopul stabilirii de relații diplomatice cu țările socialiste.
HOTĂRlRILE CONFERINȚEI 
PENTRU OENUCLEARIZAREA 
AMERICII LATINECIUDAD DE MEXICO 30 (Agerpres). — în capitala mexicană au luat sfîrșit lucrările conferinței țărilor latino-americane consacrată creării în această regiune a lumii a unei zone denuclearizate. Conferiri-« ța a hotărît formarea unei comisii pregătitoare cu sediul la Mexico care să elaboreze proiectul unui tratat multilateral privind declararea Americii Latine drept zonă denu- clearizată. Proiectul de tratat trebuie să conțină prevederi care să nu permită folosirea teritoriului țărilor latino-americane în scopuri militare.

CONGO

CREȘTE PRESIUNEA RĂSCULAȚILOR
• Retragerea parașutiștilor belgieni • Răsculații 
luptă pentru recucerirea orașului Stanleyville • În
trevedere intre Chombe și comandantul unitâțiloi 
de mercenari albi

SÂiGON

Adîncirea conflictului
dintre hudiști și guvernSAIGON 30 (Agerpres). — Funeraliile tînărului budist ucis cu prilejul tulburărilor care au avut loc săptămînă trecută la Saigon s-au transformat duminică, în ciuda legii marțiale instituite de către guvernul Huong, într-o nouă demonstrație antiguvernamentală.Peste 2 000 de persoane care urmau cortegiu] funebru s-au oprit în stradă cerînd eliberarea demonstranților arestați zilele trecute. Forțele de ordine — trupe de para- șutiști și polițiști în ținută de luptă — au intervenit, împrăștiind cu forța mulțimea. Mai multe persoane au fost rănite și aproximativ 100 au fost arestate.Demonstrația de duminică și reprimarea ei de către poliție — scrie agenția Associated Press — marchează o adîncire a conflictului dintre mișcarea budistă și guvernul condus de Huong.Luni dimineața, la Saigon au fost răspindite manifeste semnate de conducerea mișcării budiste în care se subliniază că intervenția trupelor guvernamentale cu prilejul procesiunii funerare constituie „o provocare directă împotriva mișcării budiste“.în timpul nopții de duminică spre luni, la Saigon au fost aduse noi întăriri pentru a preveni eventualele demonstrații. Guvernatorul militar al orașului, generalul Dong, a anunțat că vor fi aplicate pedepse aspre împotriva organizatorilor demonstrațiilor antiguvernamentale. El a subliniat că armata are ordin să tragă asupra persoanelor care încalcă legea marțială.
Declarație de protest 
împotriva bombardării 
teritoriului R. D. VietnamHANOI 30 (Agerpres). - După cum transmite agenția V.N.A., la 28 noiembrie, purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care se protestează împotriva bombardării de către nave de război americane, venind dinspre Vietnamul de sud, în noaptea de 27 spre 28 noiembrie, a regiunii Mui Ron și a satului Hai Thanh, în provincia nord-vietnameză Ky Anh.

Strasbourg, a anunțat că în cazul în care nu se va obține un rezultat pînă atunci, Franța își va reconsidera atitudinea față de Piața comună. In legătură cu această dată ultimativă, noile elemente ale dosarului sînt următoarele : La sfîrșitul săptămînii trecute, circulau la Bonn informații precum că azi, luni, sau mîine, marți, delegația vest-germa- nă va primi încuviințarea „pentru o inițiativă ce ar putea debloca discuția".Duminică, același subiect a fost discutat cu siguranță de cancelarul Erhard (înconjurat de mai mulți miniștri) și Edmund Rehwinkel, președintele Federației agricultorilor
Corespondență din Londra

ÎN TIMP UL

oMciA AccidentATENA 30. — CorespondentulAgerpres, Al. Gheorghiu, transmite: Duminică, cu prilejul celei de-a 22-a aniversări a aruncării în aer, în timpul ocupației hitleriste a Greciei, a marelui pod de cale ferată din localitatea Gorgopotamos, a avut loc în această localitate o adunare comemorativă. în cursul adunării s-a produs o explozie, în urma căreia 14 persoane au fost ucise și 54 au fost rănite.Premierul Papandreu a ordonat luarea de măsuri grabnice pentru acordarea primului ajutor celor răniți, cît și efectuarea imediată a u- nei anchete pentru stabilirea cauzei exploziei.Ziarele de luni explică cele în- tîmplate prin explozia uneia sau chiar a mai multor mine. Potrivit ziarului „Athinaiki“, schijele găsite în urma exploziei sînt ale unei mine de fabricație americană, dintre cele

sau atentat?folosite de armata greacă de la 1948 încoace. Ancheta ordonată va stabili dacă este vorba de un accident sau de un atentat.Comitetul executiv E.D.A. a dat publicității o declarație în care cere guvernului să clarifice cauzele tragediei. Declarația atrage atenția că ea a avut loc „într-o perioaclă critică pentru țară, în momentul unui atac pe tot frontul al dreptei fasciste avînd o dublă țintă : să împiedice autodeterminarea Ciprului și normalizarea democratică“.Și ufiele ziare de centru consideră că este vorba de un atentat.

LEOPOLDVILLE 30 (Agerpres). — Speranța nutrită de cercurile conducătoare congoleze că ocuparea Stanleyville-ului va rupe coloana vertebrală a răscoalei nu s-a adeverit, transmite agenția United Press International. Răsculații continuă să controleze aproape o șesime din teritoriul țării, iar trupele guvernamentale au fost nevoite să efectueze unele retrageri. Presiunea răscula- ților crește, transmite, la rîndul său, agenția France Presse. După retragerea parașutiștilor belgieni din Paulis, răsculații au restabilit controlul asupra acestui oraș.Duminică s-a anunțat în mod oficial retragerea din Congo a parașutiștilor belgieni.Forțele răsculaților își continuă ofensiva in vederea reocupării orașului Stanleyville — relatează agenția United Press International, adăugind că „numeroase forțe răsculate sînt masate în jurul aeroportului, a cărui pierdere ar face ca situația (intervenționiștilor — N.R.) să devină disperată“. Știrile parvenite din Stanleyville menționează că în apropierea aeroportului se află un efectiv de aproximativ 1 000 de răsculați care controlează în întregime această zonă a orașului. Agenția A.P. adaugă că forțe răsculate au pătruns și în zona dintre aeroport și centrul orașului.în cursul zilei de luni, transmite U.P.I., aproximativ 2 500 de răsculați se găseau la periferiile Stanleyville-ului, exercitînd presiuni asupra trupelor guvernamentale și forțelor de mercenari care încearcă să apere orașul.în același timp, agenția France Presse relatează că, potrivit unor știri parvenite din Leopoldville, noi tulburări au fost semnalate în provincia Kwilu, unde, după cum se știe, au mai avut loc asemenea tulburări la începutul acestui an.Un avion „DC-4“ al companiei belgiene „Bias“, care efectua zboruri pentru trupele guvernamentale congoleze, a fost doborît de către răsculați la Stanleyville, a anunțat serviciul de presă belgian „Inbel“. A- proximativ 40 de persoane au pierit.Comandantul unităților de merce

nari albi, maiorul britanic Mike Hoare, a avut duminică o întrevedere cu primul ministru Chombe. După întrevedere, Hoare a declarat că pentru a putea face față răscoalei ar trebui ca guvernul să dispună de o armată de 35 000—40 000 de oameni „bine instruiți și disciplinați“.Pe plan diplomatic, ideea convocării unei conferințe la nivel înalt a țărilor africane, consacrată examinării problemei congoleze, emisă de Comisia pentru Congo a Organizației Unității Africane, își face drum cu rapiditate. Unele țări africane au și aprobat această propunere.Ministrul de stat pentru afacerile externe al Etiopiei, Ketema Yifru, a declarat că țara sa, în acord cu un număr de alte state africane, va propune organizarea Conferinței a- fricane la nivel înalt la New York in timpul sesiunii Adunării Generale a O.N.U., care se deschide marți. El și-a exprimat părerea că problema congoleză ar trebui ridicată în cadrul Adunării Generale.Guvernul de la Leopoldville și-a făcut cunoscută poziția potrivnică oricărei examinări a problemei congoleze de către Organizația Unității Africane. Intr-o telegramă adresată împăratului Etiopiei, președintele Congoului, Kasavubu, și-a exprimat „uimirea“ față de propunerea cu privire la convocarea unei conferințe la nivel înalt a țărilor africane.Luni dimineață a sosit la Pari.p primul ministru congolez Chombe. în ' legătură cu aceasta, agenția France Presse menționează că, la sosirea sa, primul ministru al guvernului central congolez a declarat printre altele : „Nu am intenția să cer arme Franței. Intenția mea este de a mă întîlni cu cele mai înalte personalități franceze pentru a avea un schimb de vederi în legătură cu problema cea mai importantă la ora actuală“ (problema congoleză — N.R.). El a subliniat în continuare că guvernul său „respinge rezoluția adoptată recent de Comisia pentru Congo a Organizației Unității Africane“. precum și criticile formulate de O.U.A. și potrivit cărora „intervenția străină agravează problema congoleză“.
Delegația de partid și de stat 
a R. P. Romine a părăsit Tirana

RĂGAZULUI CÎȘTIGAT
Una dintre cele mai frecvente susjineri 

ale presei britanice din aceste zile este 
că devalorizarea lirei a fost evitată și 
că masivul împrumut financiar din partea 
a 11 bănc. centrale occidentale ar fi re
stabilit și chiar întărit pozițiile lirei pe 
piața de schimb occidentală. Principalul 
cîștig — adaugă ziarele — ar fi răgazul 
de care poate dispune în prezent econo
mia britanică pentru a-și restabili echili
brul. Arătînd că pînă acum au fost luate 
doar „măsuri defensive" și că „tot ce s-a 
cîșfigat este numai timp", săptămînalul 
„Sunday Citizen" scrie : „progrese reale 
spre mobilizarea resurselor și capacita
tea poporului britanic depind acum de 
planurile guvernului pentru creșterea ex
portului, pentru îmbunătățirea eficienței 
industriei, pentru reducerea importului 
de materiale pe care le putem produce 
în țară, pentru îmbunătățirea înlesnirilor 
sociale și pentru crearea încrederii”. In
tr-un articol publicat în săptămînalul 
„Observer", Alan-Day, profesor de eco
nomie la Universitatea din Londra, este 
de părere că soluția ar trebui căutată în 
domeniul comerțulu' exterior : „Dacă 
vrem să așezăm balanța de plăți pe o 
bază înfr-adevăr sănătoasă în viitorul 
previzibil, trebuie să facem alegere în
tre un venit stagnant pe o perioadă 
îndelungată și o politică deliberată și ac- 
ționînd rapid pentru a deveni mai com
petitivi pe piețele mondiale“.

In ultimele zile atacurile opoziției con
servatoare împotriva măsurilor economice 
ale guvernului laburist s-au întețit. Fostul 
ministru Quintin Hogg a publicat în zia
rul „Sunday Express" un articol în care 
aruncă întreaga vină asupra partidului 
laburist, făcîndu-l răspunzător atît pen
tru înrăutățirea s:tuafie' economice, cît 
și pentru metodele utilizate în vederea 
îmbunătățim ei. Ma1 mult, lansîndu-se 
într-o surprinzătoare șarjă politică, el su
gerează organizarea imediată a unor a- 
■ egeri generale cu convingerea neascun- 
să că de data aceasta, victoria n-ar mai 
oufea scăpa partidului conservator. Che
marea deschisă la alegeri constituie un 
punct discordant In presa britanică din 
ultima vreme, deoarece chiar ziarele 
p oconservatoare apreciaseră pînă acum 
că un nou scrutin nu ar avantaja pe con
servatori.

Numeroși comentatori nu împăr
tășesc insă opiniile lui Hogg. lată ce

scria, de pildă, ziarul „Sunday Times’ 
despre actuala situație a lirei sterline : 
„Lira este acum în convalescență, nu încă 
pe deplin restabilită, dar pe cale de a se 
restabili... Extinderea investițiilor indus
triale și cheltuielile în domeniul social 
vor trebui să fie acum amînafe, probabil, 
pînă după viitoarele alegeri generale... 
Partidul laburist ar trebui să-și reproșeze 
de a fi contribuit la criza de încredere 
prin absența consultărilor și printr-un bu
get greșit plasat,' dar conservatorii tre
buie, desigur, să admită și ei partea lor 
de răspundere" Mai explicit se exprimă 
însă „Observer“ ; „Modul de abordare 
a crizei de către guvernul laburist poate 
fi supus criticii Dar libertatea de acțiune 
a guvernulu' a fost în mod strict limi
tată de situația economică moștenită de 
la predecesorii săi. Și, dacă el a acționat 
de pe o bază slabă, vina trebuie să re
vină celor care au fost răspunzători pen
tru conducerea afacerilor economice ale 
țării de-a lungul ultimilor 13 ani".

Alfi observator arată că principalul 
este nu de a găs; un vinovat, ci de a 
vedea cauzele profunde care au deter
minat starea actuală a economiei și fi
nanțelor britanice.

Liviu RODESCU

A 
întrevedere
I. Bașev-Couve 
de MurvillePARIS 30 (Agerpres). — B.T.A. transmite: Ivan Bașev, ministrul a- ' facerilor externe al Bulgariei, care a făcut o vizită oficială la Paris, s-a intîlnit cu Couve de Murville. ministrul de externe a) Franței, și a avut cu el o convorbire.într-o declarație făcută presei, ministrul bulgar a arătat că convorbirea a fost consacrată în special problemelor legate de relațiile bilaterale bulgaro-franceze, în primul rînd în domeniul economic, relații care în ultimii ani se dezvoltă rapid și cu succes. Ambele părți consideră că este necesar și pe viitor să se întrețină contacte la nivel guvernamental.

La Washington s-au pus în vînzare 
cele 26 de volume conținînd mărtu
riile acumulate de comisia Warren 
în cursul anchetei asupra asasinării 

președintelui John F. Kennedy

Vizita delegației 
de partid și de stat 
a R. S. Cehoslovace 
la MoscovaMOSCOVA 39 (Agerpres). — La invitația C.C. al P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și guvernului sovietic, la 30 noiembrie a sosit la Moscova într-o vizită oficială de prietenie o delegație de partid și de stat a R. S. Cehoslovace condusă de A. Novotny, prim-secre- tar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace.Din delegație fac parte : J. Lenart, membru al-Prezidiului C. C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele guvernului R. S. Cehoslovace, și a Iți conducători de partid și de stat.Pe aeroport, L. Brejnev șl A. Novotny au rostit cuvîntări.După sosire, delegația de partid și de stat cehoslovacă a făcut vizite lui Leonid Brejnev și Alexei Kosî- ghin.în Palatul Mare al Kremlinului a fost oferită o recepție în cinstea delegației de partid și de stat a R. S. Cehoslovace.

TIRANA 30 (Agerpres). — La 30 noiembrie a părăsit Tirana, îndrep- tîndu-se spre patrie, delegația de partid și de stat a R. P. Romîne, condusă de tovarășul Dumitru Co- liu, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., care a participat la cea de-a 20-a aniversare a eliberării Albaniei.La plecare, delegația a fost condusă de tovarășii Ramiz Alia,
încheierea lucrărilor 
Congresului Partidului 
Comunist din JaponiaTOKIO 30 (Agerpres). — Cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist din Japonia și-a încheiat luni lucrările.Congresul a ales organele conducătoare ale partidului. Președinte al Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia a fost reales Sanzo Nosaka. iar secretar general al Comitetului Central — Kendzi Miyamoto.

membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.A., Manush Myf- tiu, membru al Biroului Politic ?1 C.C. al P.M.A., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Abdul Kelezi, membru al C.C. al P.M.A., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și alte persoane oficiale. Au fost prezenți șefii unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Albania și membri ai ambasadei R. P. Romîne.
S-AU ÎNCHEIAT lucrările 
CONGRESULUI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN BELGIABRUXELLES 30 (Agerpres). — La 29 noiembrie s-au încheiat lucrările Congresului al XV-lea al Partidului Comunist din Belgia. Congresul a ales Comitetul Central al partidului. Ca președinte al partidului a fost reales Ernest Bur- nelle, ca vicepreședinți — René Beelen și F. Van den Branden. Au fost, aleși secretari naționali ai Partidului Comunist, din Belgia Jean Blume, Marc Drumaux și Albert De Coninck.

Rezoluțiile Ccnsilmtai 
național al S. L L 0.PARIS 30 (Agerpres) — în suburbia pariziană Puteaux au luat sfîr- șit lucrările sesiunii Consiliului național al Partidului socialist francez (S.F.I.O.).în rezoluția referitoare la probleme politice generale sînt criticate aproape toate aspectele activității actualului guvern francez.în a doua rezoluție privind tactica socialiștilor la alegerile municipale din martie anul viitor S.F.I.O își propune înfrîngerea candidaților U.N.R.-U.D.T. și a aliaților acestora, admițînd încheierea de înțelegeri cu comuniștii sau republicanii Totodată, S.F.I.O. recomandă prezentarea împreună cu P.C.F., a unor liste comune de candidați chiar în primul scrutin.

SOFIA. La Plovdiv s-au deschis la 
30 noiembrie lucrările conferinței in
ternaționale asupra problemele: dez
voltării economice a țăriloi socialiste, 
convocată din inițiativa Asociației in
ternaționale a economiștilor și cu 
concursul U.N.E.S.C.O. La conferin
ță participă economiști din țările so
cialiste, precum și economiști din 
Franța, Anglia, S.U.A., Italia, Sue
dia, Belgia și Izrael. Din partea 
U.N.E.S.C.O. și a Comisiei europene 
de pe lîngă O.N.U., participă un grup 
de observatori. Din țara noastră par
ticipă o delegație condusă de prof. 
I. Rachmuth, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne.

MOSCOVA. La 30 noiembrie, Leo. 
nid Brejnev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., s-a întîlnit cu membrii de
legației de partid și guvernamentale 
a Republicii Guineea, condusă de 
Leon Maka, membru al Biroului Poli
tic al Partidului democrat din Gui
neea.

BRUXELLES. La 1 decembrie, a- 
nunță agenția France Piesse, intră în 
vigoare acordul de asociere a Turciei 
la Piața comună.

ROMA. Luni a sosit la Roma mi
nistrul apărării al R. F. Germane, 
Kai Uwe von Hassel, care va face o 
vizită oficială de trei zile în Italia.

PEKIN. Delegația de lucrători ai 
ziarului „Scînteia“, condusă de Nico
lae Corbu, redactor-șef adjunct, și-a 
încheiat vizita de prietenie pe care a 
făcut-o în R. P, Chineză, la invitația 
ziarului „Jerrminjibao“. In cursul șe
derii sale în China, delegația a vizitat 
fabrici, comune populare, școli din 
Pekin și alte centre ale țării, 
La 29 noiembrie, U Len-si, re
dactor-șef al ziarului „Jenminjibao", a 
oferit o masă delegației ziarului 
„Scînteia“. în seara aceleiași zile, 
Agop Bezerian, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R. P. Romîne la 
Pekin, a oferit o masă în cinstea de
legației ziarului „Scînteia" și a dele
gației Uniunii Tineretului Muncitor 
din Romînia, care face, de asemenea, 
o vizită în R. P. Chineză; La 30 no
iembrie. delegația de lucrători ai zia
rului „Scînteia“ a plecat spre patrie.

NEW YORK. Oamenii de știință 
americani au întreprins în cursul zi
lei de luni cea de-a doua încercare 
de a corecta zborul navei cosmice 
„Marinei 4“, care la lansare nu s-a 
plasat pe traiectoria prevăzută. Ten
tativa nu a dat rezultatele aș
teptate. După cum reiese din datele 
primite de la bordul navei, „Marinei 
4" nu a reacționat la semnalele de 
corecție și în prezent continuă zbo
rul pe vechea traiectorie. Se anunță

că se va face o nouă încercare de co
rectare.

PARIS. Sîmbătă a încetat din viață 
la Paris. în vîrstă de 56 de am, Hans 
Halban, unul din principalii colabo
ratori ar Ini Fiedenc loliot Curie El 
a făcut parte din echipa marelui fizi 
cian atomist francez care a descoperit 
fisiunea nucleară în lanț, și a avut o 
contribuție importantă la realizarea 
reactririlor nucleari.

NEW YORK. Ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., A. Gromîko, a a- 
vut luni la New York o întrevedere cx 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk. A. Gromîko a sosit duminică 
seara în S.U.A. în fruntea delegației 
sovietice, care va participa la cea de-a 
19-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

DJAKARTA. Conferința Organiza
ției țărilor exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.), care își desfășoară lucră
rile la Djakarta, a adoptat o hotărîre 
în legătură cu redevențele ce trebuie 
plătite țărilor membre de către com
paniile petroliere străine. S-au adoptat 
proiectul bugetului O.P.E.G. pe anul 
1965 și modificări la statutul organi
zației. Hotărîrile vor fi date publici
tății la sfîrșitul lunii decembrie, după 
ratificarea lor de către țările membre.
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