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Centrala termoelectrica Luduș Foto : Agerpres

TG. MUREȘ (coresp. „Scîn- teii“). — După încheierea primei etape de construcție, centrala termoelectrică Luduș a atins o capacitate de 300 MW. Constructorii, montorii și electricienii au trecut la executarea lucrărilor din cadrul celei de-a doua etape. La lucrările de extindere a sălii mașinilor a fost folosită metoda glisării stîlpilor și grinzilor, durata de execuție reducîndu-se cu 30 de zile. Prin aplicarea diferitelor măsuri teh- nico-organizatorice și prin buna organizare a muncii, s-au realizat economii la prețul de cost în valoare de circa ' 800 000 lei față de sarcina planificată. In prezent, constructorii de pe a- cest șantier, care au terminat înainte de termen fundația ca- zanelor 4, 5 și 6, lucrează intens la extinderea stației de pompare și epurare chimică a apei, la cele 6 turnuri de răcire și la alte obiective. Se lucrează la fundațiile turbinelor 5 și 6 din sala mașinilor.
0 nouă centrală 
de termoficare

închiderea Decadei cărții 
tehnico-științifice

„FABRICĂ
DE CASE“în cadrul Decadei cărții tehnico- științifice, organizată între 16—25 noiembrie de Centrul de librării șki difuzarea cărții-regionala București, s-au desfășurat acțiuni de popularizare și difuzare a cărții în peste 90 de întreprinderi din Capitală. Inginerii, tehnicienii și muncitorii din aceste unități au cumpărat cu acest prilej, pentru bibliotecile personale, circa 20 000 de volume. De un deosebit interes s-au bucurat manifestările organizate la uzinele Electronica, Electromagnetica, Tim-

puri Noi, Vulcan, Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu“, ca și în alte întreprinderi unde au avut loc în- tîlniri cu autori ai cărților tehnico- științifice și redactori din editurile de specialitate. Au atras un număr mare de cititori vitrinele, standurile și expozițiile de carte organizate cu acest prilej. în regiunea București au avut loc, de asemenea, acțiuni legate de popularizarea și difuzarea cărții tehnico-științifice.(Agerpres)

Panouri mari pentru 4600 

de apartamente 

Pereți exteriori pentru 

diferite tipuri de clădiri

Noutăti din comerț• La propunerile cetățenilor făcute în cadrul întîlnirilor cu consumatorii, Trustul de alimentație publică din Brașov a deschis anul acesta 9 unități noi în cartierele „Steagul roșu", „Tractorul", „Partizanul roșu", etc. Printre acestea se numără bu- fete-lacto, ospătării, restaurante lac- to-vegetariene, restaurante-pensiune și altele. In cartierul „Steagul roșu" a luat ființă recent o bucătărie de bloc cu deservire la domiciliu,în cartierul „Tractorul" un nou tip de unitate de alimentație publică — sufrageria de bloc pentru tineret —
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Centenarul scolii 
N. Kretzulescu55

Perfecționarea muncii organe
lor bancare este o cerință ac
tuală, sfrîns legată de continua 
ridicare a nivelului activității de 
producție șl financiare a între
prinderilor. Solicităm specialiștii 
din acest domeniu, cadrele din 
întreprinderi și din organele e- 
conomlce centrale să scrie ziaru
lui, comunicînd părerile șl suges
tiile lor privind creșterea rolului 
controlului bancar în asigurarea 
utilizării cît mal eficiente a re
surselor materiale șl bănești în 
toate sectoarele economiei.

Ceea ce este comun colectivelor din fabrici și uzine e străduința lor de a descoperi și pune în valoare noi rezerve ale producției, de a ridica la un nivel și mai înalt activitatea economică a întreprinderilor, care, în final, să se reflecte într-o productivitate a muncii sporită, o calitate superioară a produselor, în reducerea și mai accentuată a prețului de cost. Aceasta este o acțiune nentă la contribuție bancare. Ele roase pîrghii de control financiar pe care, folosindu-le mai intens, pot a- corda întreprinderilor un sprijin eficient în ce privește utilizarea e- conomicoasă a fondurilor materiale și bănești, respectarea unui regim strict de economii, a disciplinei financiare, în vederea prevenirii cheltuielilor neraționale și a imobilizărilor de mijloace circulante. Este un fapt confirmat de practica multor organe bancare că un control eficient se poate asigura, înainte de toate, prin verificarea aprofundată și complexă a utilizării fondurilor materiale și bănești în toate verigile și compartimentele producției — de la aprovizionarea tehnico-materială pînă la livrarea produselor.Citind articolul „Eficiența controlului financiar“, apărut în nr. 6423 al ziarului, aș dori să-mi spun părerea în legătură cu un domeniu în care controlul bancar ar trebui să devină mai activ, mai eficient. Este vorba de aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor. Cum ar putea organele bancare să acorde, în această privință, un sprijin mai substanțial întreprinderilor? De regulă, ele controlează diferite

și perma- aduce o organelecomplexăcare pot activă și au la îndemînă nume-

aspecte ale aprovizionării tehnico- materiale în tot cursul îndeplinirii planului. Dar există o perioadă „cheie“, cînd intervenția lor trebuie să fie deosebit de activă, perioada pregătirii producției pentru un nou an de plan. După părerea mea, ar trebui 
să se pună un mai mare accent pe 
controlul efectuat încă în faza ela
borării planurilor de aprovizionare, deoarece acestea se întocmesc înaintea tuturor celorlalte secțiuni de plan al întreprinderii și în strînsă legătură cu ele.Din verificările făcute de organele noastre de control reiese că, la întocmirea planurilor de aprovizionare, majoritatea întreprinderilor din Capitală au în vedere necesitățile reale ale producției și țin totodată seama de stocurile existente. E bine cunoscut rolul normelor de consum. Ele sînt indispensabile la stabilirea normelor de aprovizionare. Ceea ce socotesc că trebuie să stea mai mult în atenția organelor bancare este tocmai găsirea unor noi 
modalități pentru a sprijini conduce
rile întreprinderilor să prindă în 
calcul posibilitățile și rezervele de 
reducere a normelor de consum, ți- nînd seama de schimbările intervenite în producție, în tehnologia de fabricație, de cele mai bune realizări ale muncitorilor, echipelor și brigăzilor. însăși practica reliefează această cerință. Acolo undă inspectorii bancari au manifestat inițiativă în acest sens, aprovizionarea se desfășoară în bune condiții.Se mai întîmplă și altfel. Din- tr-un spirit de prevedere greșit înțeles, uzina „Steaua roșie“ s-a aprovizionat în trimestrele I și II ale anului, peste reale ale producției, cu oțeluri superioare ; din toare electrice aflate îns-a utilizat în producție nici unul, întreprinderea fiind nevoită să vîndă 73 dintre ele uzinei „Semă-

necesitățile62 tone de 87 de mo- magazie nu

nătoarea“. In semestrul I 1964, fabrica „Flacăra roșie“ a depășit plățile pentru aprovizionări din cauză că și-a „agonisit“ peste necesar căptușeli de încălțăminte în valoare de 661 000 lei. Nu e greu de înțeles unde duc asemenea practici. Creîndu-și stocuri suptanormative, întreprinderile suportă dobînzi penalizatoare la credite restante, care diminuează economiile la prețul de cost. Problema îmbracă și un alt aspect. Existența acestor stocuri provoacă imobilizarea unor valori materiale importante în circuitul economic. Dacă organele bancare ar fi întrebat conducerea uzinei „Steaua roșie“, în momentul a- cordării creditelor, la ce-i folosesc metalul și motoarele solicitate suplimentar, putea fi evitată apariția stocurilor, e mult mai ușor neajuns, decît să-l aceea. Este puțin fabrica „Flacăra roșie“ s-a aprovizionat peste noapte cu căptușeli de încălțăminte 1 400 000 lei.treptat,. în cursul primului semestru. Filiala raională a Băncii de Stat n-ar putea spune că nu a cunoscut acest lucru. Dar se vede treaba că a închis ochii și a dat credite fără o analiză temeinică.Problema aprovizionării nu trebuie privită rigid, ci în strînsă legătură cu cerințele noi ale producției, și în primul rînd cu cele care, privesc ridicarea calității produselor. Dacă o întreprindere s-a aprovizionat cu un anumit material și la un moment dat constată că-1 poate înlocui cu altul mai bun, care conferă produselor o calitate superioară, ea ezită uneori să facă acest
Gheorghe MUȘETESCU 
directorul sucursalei orașului 
București a Băncii de Stat

La Galați, în noul cartier muncitoresc Țiglina, a fost dată în exploatare o nouă centrală de termoficare, cea mai mare din orașul și regiunea Galați. Ea are o putere instalată de 2 x 50 gigacalorii pe oră. întregul utilaj și instalațiile au fost fabricate în țară, iar construcția executată de întreprinderea de construcții orășenești din Galați, în prezent, centrala poate asigura deservirea cu apă caldă și încălzirea a 10 000 de apartamente, avînd posibilitatea să-și extindă capacitatea la deservirea a 15 000 apartamente. Procesul de funcționare a centralei este complet automatizat.(Agerpres)

Ieri dimineață, la grupul școlar comercial „Nicolae Kretzulescu“ din Capitală a avut loc festivitatea dezvelirii unei plăci comemorative, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființarea primei școli comerciale din București. Seara, în sala Teatrului C.C.S. din Capitală, a avut loc o adunare festivă. Au participat reprezentanți ai Ministerului Comerțului Interior, Ministerului In- vățămîntului, directori ai școlilor comerciale și tehnice de comerț din țară, foști și actuali profesori ai școlii, absolvenți, elevi. Profesorilor Andrei Isbășescu, Pavel Badralexe, Valeria Ciordaș, Constanța Neagu și Irina Polak le-au fost înmînate cu acest prilej distincția de „profesor fruntaș“.Cei prezenți au trimis o telegramă C.C. al P.M.R. șj guvernului R. P. Romîne, prin care corpul didactic și elevii grupului școlar comercial „Nicolae Kretzulescu“ își exprimă recunoștința față de grija permanentă pe care partidul și statul o poartă învățămîntului, anga- jîndu-se totodată să contribuie prin activitatea lor la dezvoltarea activității comerciale. (Agerpres)
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SCRISORI CĂTRE „SCÎNÏEÎÀ"

Se spune că să previi un îndrepți după probabil că
valorînd aproape Ea și le-a procurat

(Continuare în pag. IlI-a)

amplasată chiar în incinta blocului. Aici iau masa zilnic 500—600 tineri.• Direcția comercială a Sfatului popular al Capitalei a luat măsura organizării în acest an a unui număr tot mai mare de bufete în instituții, întreprinderi, școli, facultăți și diferite săli de spectacol. In prezent, funcționează în orașul București aproape 200 de bufete, din care 144 aparțin direct de T.A.P.L. Majoritatea lor sînt dotate cu utilaj frigorific modern fiind instalate în spații corespunzătoare și deservite de personal cu o bună calificare.

Peisajul industrial al cartierului Militari se va completa cu'o nouă unitate. Este vorba de Fabrica de prefabricate pentru construcții de locuit sau, cum i se spune de către constructori, „fabrica de case".Ritmul înalt al construcțiilor a ijn- pus creșterea producției de prefabricate din beton armat. Mii de apartamente și numeroase hale industriale se ridică astăzi numai din prefabricate. Acestea asigură largi posibilități pentru industrializarea construcțiilor.Noua „fabrică de case" bucureș- teană va asigura panourile mari necesare pentru obținerea a 4 600 de apartamente pe an. Capacitatea ei de producție se ridică la 133 000 mc prefabricate, în două sortimente: panouri mari și panouri speciale pentru planșee și pereți exteriori pentru diverse tipuri de clădiri de locuit și social-culturale. Surplusul de capacitate de 25 000 mc al centralei de beton pînă la dezvoltarea fabricii va fi livrat șantierelor de construcții din București sub formă de beton.
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La grupul școlar comercial „Nicolae Kretzulescu”, în timpul dezvelirii plăcii comemorative
Foto : M. Cioc
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O imagine de pe șantierul marelui combinat chimic ce se construiește la Craiova : duza de evacuare a gazelor — lucrare îndrăzneață a constructorilor și montorilor de aici.

„Puiul pene dacă face / Tot ca să 
zboare îi place”, spune Anton Pann, re- 
ferindu-se la vîrsta primelor tuleie și a 
primelor elanuri, pentru ca altundeva 
să-l caracterizeze pe omul încărcat cu 
experiența vieții : „A fost o dată la moa
ră și de două ori la rîșnifă". Poporului 
i-a fost dintofdeauna limpede că „puiul” 
nu poate deprinde zborul spre vastele 
orizonturi ale maturității decît bizuindu-se 
pe sfatul și îndrumarea celui trecut „prin 
moara și rîșnița” viefii.

Cum să faci însă ca sfatul și îndru
marea să nu nimerească alăturea de țin
tă, ca o săgeată prost ochită ? Cum să 
acționezi pentru ca în sufletul tînărului 
să vibreze strunele specifice vîrstei ? A- 
semenea probleme îi preocupă, în chip 
firesc, pe comuniști, oameni care, în si
nul colectivelor unde lucrează, se simt 
nemijlocit răspunzători și de profilul etic 
al tinerei generații. Răspunsurile sînt fe
lurite, dar mai toate se înfîlnesc într-un 
punct comun : ca să-i poți înrîuri pe ti
neri, e necesar să fii apropiat de viața 
și preocupările lor, de universul lor lă
untric.

Ne vom limita în acest articol la un 
singur aspect, cu importanța lui în plă
mădirea unui om întreg; aspect cerînd 
mult tact, sensibilitate, gingășie; aspect 
de care fiecare trebuie să se apropie 
nu numai cu experiența vîrstei mature, 
dar și cu o neofilită tinerețe sufletească.

Printre zecile de educatori inimoși cu 
care am stat de vorbă în diferite între
prinderi am găsit oameni care au adu
nat adevărate comori de experiență, li
nul dintre ei m-a impresionat însă în mod 
deosebit : Marin Șerban, secretarul or
ganizației de bază de la sculăria gene
rală a uzinelor „23 August” din Capitală.

La un moment dat și-a făcut apariția

Un exemplu de abnegație
Acum cîtva timp, șoferul Ni

colae C. Bratu, de la autobaza 
Alexandria, a fost îndrumat în 
cursă cu autocisterna nr. 50454 
B, încărcată cu benzină, pentru 
a o duce la G.A.S. Storobă- 
neasa. în timpul descărcării ben
zinei în rezervorul gospodăriei, 
un alt șofer a sosit cu autoca
mionul la alimentare. Dintr-o 
neglijență a acestuia a izbucnit 
un incendiu care a cuprins și 
autocisterna din care se descărca 
benzina. în asemenea împreju
rări, o întîrziere de secunde în 
luarea unei hotărîri putea avea 
urmări grave. Dovedind un cu
raj deosebit și prezență de spi
rit, șoferul Nicolae Bratu a 
deschis brusc ușa cabinei și, a- 
coperit cu o pătură, a urcat la 
volan : a pornit imediat autocis
terna cuprinsă de flăcări spre 
rîul din apropiere, pentru a evita 
o explozie. A condus-o prin rîu, 
împotriva curentului, astfel ca 
benzina ce se scurgea aprinsă să 
fie dusă de apă, iar cisterna să 
se răcească. A mers așa cu ma
șina prin apă pînă ce, din cauza 
temperaturii ridicate, cauciucu
rile din spate au explodat. Cînd

autocisterna se opri, flăcările în
cepură să se întindă spre cabină. 
Văzînd aceasta, Bratu se acoperi 
cu o pătură udă, urcă pe cisternă 
și deschise capacul de umplere 
spre a înlesni evacuarea benzinei 
prin robinetul de scurgere din 
spate. Astfel motorul și cabina 
autocisternei au fost salvate. Dar 
nu numai atît. Indepărtînd auto
cisterna de bazinul în care se 
aflau circa 50 000 litri de ben
zină, șoferul Bratu a înlesnit 
stingerea incendiului de către 
muncitorii din gospodărie. Prin 
fapta sa curajoasă, el a salvat de 
la distrugere clădiri și alte bu
nuri ale gospodăriei.

Utemistul Nicolae Bratu lu
crează la autobaza Alexandria, 
ca șofer pe aceeași autocisternă, 
din anul 1960. în tot acest răs
timp a îngrijit și folosit mașina 
cu simț de răspundere, s-a re
marcat ca muncitor disciplinat și 
conștiincios. Fapta sa este un 
exemplu de abnegație în apăra
rea avutului obștesc, care merită 
să fie cunoscut.

Ing. Gh. POPA
șeful autobazei Alexandria

LA STANLEYVILLE
SE MAI DAU LUPTE
„SPORADICE"

Trimisul special al agenfiei France 
Presse în Congo a transmis că la Stan
leyville mai răsunau miercuri salve de 
mitralieră. Refugiații sosiji la Leopold
ville afirmă că la Stanleyville se mai dau 
lupte sporadice. Un refugiat francez, 
Georges Savario, a relatat că răsculajii 
continuă să ocupe partea din Stanleyville 
aflată pe malul stîng al Congoului și că 
focuri de arme au fost auzite sporadic 
în jurul aerodromului ocupat de tru
pele belgiene. Potrivit ultimelor date 
transmise de agențiile de presă, 20 
de europeni au fost uciși de răscuiafi în 
momentul parașutării trupelor belgiene. 
Agenjia United Press International, citind 
știri neconfirmafe încă, relatează, pe de 
altă parte, că trupele belgiene și tru
pele guvernamentale congoleze au ucis 
la Stanleyville peste 300 de răscuiafi.

Legea marțială 
la Saigon După demonstrațiile de miercuri, la Saigon a fost declarată legea marțială. Școlile și universitățile au fost închise.
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MATURITATE
Șl
T N E
în secjie o strungăriță, Georgeta, mutată 
aici de la motoare. In jurul ei s-a iscat 
de la început o atmosferă de răceală,

Intrigat de situație, Marin Șerban s-a 
străduit să-i afle pricinile. In viața tine
rei se petrecuse o înfîmplare tragică, 
care-i lăsase dîre adînci în suflet. Pe 
cînd lucra dincolo, la motoare, se îndră
gostise de un băiat din atelier. Acesta 
însă se dovedise o ființă cinică, lipsită 
de scrupule. în jurul acestei „prietenii” 
s-a discutat mult și în toate felurile. Din 
această cauză, de altfel, fata ceruse mu
tarea în alta secție.

L-a chemat Marin Șerban pe secreta
rul organizației de U.T.M. al secției :

— De ce n-aveți grijă de Georgeta ? 
E un om care are de lecuit răni sufle
tești...

— Răni ! ? Da’ de unde ! Face pe vic
tima, pe mironosița...

Ore în șir a discutat Marin Șerban cu 
el, căufînd să-i deschidă ochii asupra 
căilor întortocheate ale vieții interioare 
a omului, să-l facă a înțelege că împre
jurările nu se alcătuiesc toate după do-

REȚE
rinfele noastre, că există momente de răs- 
pîntie cînd salvarea cuiva depinde de o 
mînă tovărășească întinsă la timp. A stat 
da vorbă despre tînăra sirungăriță și cu 
membrii biroului organizației de partid, 
l-a cerut comunistei Maria Robu să se 
ocupe de Georgeta cu acea căldură ome
nească de care avea atita nevoie.

Și lucrurile au început să se îndrepte 
pe un făgaș bun. Marin Șerban, Maria 
Robu și alji comuniști îi arătau George- 
tei o atenție simplă, firească, căutau să-i 
redea încrederea în sine. Ceilalți, văzînd 
atitudinea comuniștilor, începuseră să o 
socotească și ei un membru al colecti
vului, care are nevoie de încrederea și 
grija lor. Fata se înviorase. Lucra cu 
drag, vădea interes pentru viața din jur, 
se străduia să fie cît mai folositoare co
lectivului. Dar, din seninul cel mai 
senin, s-a ivit un nor care a readus-o în 
starea depresivă dinainte.

Ce se întîmplase ? Un tinăr din secție 
s-a îndrăgostit de Georgeta. De astă dată 
un om bun, prețuit de toți pentru munca 
lui și pentru atitudinea plină de răspun*

dere față de viață. Sentimentul lui a gă
sit ecou în inima fetei. își croiau planuri 
de viitor, în jurul lor s-a țesut însă o 
întreagă plasă de intrigi și calomnii ale 
unor răuvoitori. Pradă lor au căzut în 
primul rînd fratele și tatăl tînărului, care, 
la început, s-au opus acestei prietenii. 
Și aici înțelegerea și tactul secretarului 
de partid s-au dovedit la înălțime. Nu 
și-a precupețit timpul ca să le arate cît 
rău fac tinerilor prin prejudecățile de 
care se lasă călăuziți.

Cei doi s-au căsătorit. Trăiesc o viață 
de familie care este dată adesea drept 
exemplu.

— Se întîmplă nu o dată — spunea 
secretarul organizației de bază de la scu- 
lărie — ca unii să fie miopi la legătura 
strînsă care există între producție și via
ta personală a oamenilor, mai ales a ce
lor tineri.

„Responsabil cu fericirea’ — iată un 
titlu pe care Marin Șerban îl îndreptă
țește prin tot ce reprezintă esența muncii 
lui în mijlocul tinerilor. Titlul acesta îl 
merită din plin mulji comuniști, printre 
care și Elena Neagu, ajutoare de maistru 
la secția I a Fabricii de confecții și tri
cotaje „București".

— Cînd un om de lîngă tine muncește 
mai slab ca înainte — spunea ea în re- J
centa adunare de alegeri a organizației » 
de bază — să nu ne pripim cu etiche-
tele : „s-a 
la prostii”, 
petrece în

lenevit” ori „îi zboară gîndul 
Hai să vedem mai întîi ce se 
sufletul lui, ce greutăți are

Victor BÏRLÂDEANU

(Continuare în pag. IlI-a)

Sentința 
la Madrid

l celor 39 de mineri astu- 
tribunalul l-a condamnat pe Ho- 
Iguanzo la 20 ani de închisoare.

In 
rieni 
racio 
Sub presiunea opiniei publice democra
te din Spania și alte țări,, au fost achi
tați patru inculpați, iar ceilalți condam
nați la cite un an.

Poziție fermă in problema 
prețului cerealelor

După , , _ ______  _ ______
Iui de Miniștri francez, ministrul informa
țiilor a declarat presei că a fost din nou 
afirmată poziția fermă a guvernului de 
a se rezolva pînă la 15 decembrie pro
blema fixării prețului la cereale în ca
drul Pieței comune.

ședința de miercuri a Consiliu-

DEZBATERI
In parlamentul grecMiercuri .au început în Parlamentul grec dezbaterile asupra problemei Ciprului. Liderul partidului progresist, Markezinis, a repetat , o propunere anterioară privind organizarea de discuții bilaterale între Grecia și Turcia în vederea găsirii unui compromis pentru soluționarea problemei cipriote. In continuare liderul partidului E.R.E., Kanelopoullos, s-a declarat nemulțumit de poziția guvernului grec față de Cipru.

TELEGRAMĂ

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU 
președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare 

Mongole Ulan BatorIn numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, al poporului romîn și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol. Prezidiului Marelui Hural Popular, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole și întregului popor mongol felicitări cordiale cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a proclamam Republicii Populare Mongole.Poporul romîn se bucură sincer de realizările obținute în opera de construire a socialismului de poporul frate mongol în cei 40 de ani care au trecut de la proclamarea Republicii Populare Mongole.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare frățeasca statornicite între țările noastre se vor dezvolta continuu spre binele cauzei socialismului și păcii în lume.
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ ION GHEORGHE MAURER 

pnm-secretar al Comitetului Central președintele Consiliului de Miniștri 
al Partidului Muncitoresc Romîn al Republicii Populare Romîne 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER

al Republicii Populare Romîne
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UN ÎNALT nivel calitativ al propagandei de partid
in cadrul schimbului de experiență inițiat de „Scînteia" in 

problemele învățămintului de partid, dăm cuvîntul astăzi unor 
participant! la consiătuirea organizată recent de redacția 
ziarului nostru, cu sprijinul Comitetului orășenesc de partid 
București, consfătuire Ia care s-au dezbătut diverse aspecte 
ale activității școlilor economice serale.

Școlile economice serale cu proiil industrial și agrar și-au 
ciștigat o popularitate crescîndă în rîndul membrilor de 
partid, ca și al altor oameni ai muncii, numărînd anul acesta 
circa 7 000 de cursanți. Programul lor bogat, cuprinzînd pro
bleme de economie politică, construcție economică și con
strucție de partid, asigură o pregătire multilaterală a cursan- 
ților,

Bazîndu-se pe expuneri, aceste forme ale învățămintului 
de partid pot cuprinde un număr mare de oameni, permițînd 
totodată ținerea unor lecții de calitate de către propagan
diști cu o bună pregătire politico-ideologică și culturală.

Deosebit de eficiente s-au dovedit școlile economice se
rale create în ultimul timp în mari întreprinderi din diferite 
regiuni ale țării. O valoroasă experiență în organizarea și 
conducerea acestor școli au dobîndit Comitetul orășenesc de 
partid București și comitetele raionale din Capitală. Anul tre
cut au funcționat în București cinci asemenea școli ; anul 
acesta numărul lor a crescut la 16.

ȘCOALA

Programa
■A.

Școala economică din Uzina Vulcan: discuții la un seminar

LECTORI

ECONOMICA

n pas cu cerințele vieții

orientativă,

In școlile economice serale, ca și In oricare altă iormă de învățămînt, conținutul și eficacitatea studiului depind în bună măsură de programă. Cadrul general al programei pentru cele trei discipline care se studiază în școlile serale economice din raionul nostru — construcția de partid, economia politică și construcția economică — ne-a fost indicat prin programatrimisă de către Direcția de propagandă și cultură a C.C. al P.M.R. Problema care s-a pus în fața cabinetului raional, ca și a conducerii celor trei școli din raion, a fost aceea de a adapta programa orientativă la cerințele uzinelor în care funcționează școlile : Semănătoarea, Uzinele de mașini electrice București și Fabrica de confecții și tricotaje București. Tocmai de aceea în fiecare întreprindere au fost consultate cadrele de răspundere, propagandiști cu experiență. Elaborarea programelor a fost rezultatul unei munci colective, al u- nui studiu minuțios.Pornindu-se de la ideea că școlile economice serale sînt menite să contribuie la cunoașterea aprofundată de către membrii de partid și ceilalți oameni ai muncii a economiei politice marxiste și a politicii economice a partidului, în programele școlilor au fost prevăzute unele teme cum sînt : la economia politică a capitalismului — producția de mărfuri, banii și legea valorii; capital și plus valoare, legea economică fundamentală a capitalismului, esența exploatării capitaliste ; trăsăturile economice fundamentale ale imperialismului ; criza generală a capitalismului, esența și trăsăturile ei ; ascuțirea contradicțiilor capitalismului contemporan ș.a. La economia politică a socialismului s-a urmărit, prin însăși formularea temelor, orientarea studiului spre aprofundarea problemelor de bază

ale politicii partidului de construire și dezvoltare a economiei socialiste. Iată cîteva din aceste teme: victoria deplină a socialismului în R. P. Romînă și trecerea la desăvîr- șirea construcției socialiste ; politica P.M.R. de dezvoltare complexă și multilaterală a economiei naționale; dezvoltarea planică proporțională a economiei socialiste ; planificată fundamental organizarea miei naționale în R.nă ; reproducția socialistă lărgită, crearea și repartizarea venitului național în R. P. Romînă ; acumularea socialistă, politica P.M.R. de sporire continuă a eficacității investițiilor.în afară de aceste teme comune, 
tn raport cu varietatea condițiilor 
din fiecare întreprindere, au fost In
cluse în programe unele teme spe
cifice, cu deosebire în cursul de 
construcție economică. Astfel, ținînd seama de acuitatea cu care s-a pus la uzinele Semănătoarea problema reducerii prețului de cost, s-a prevăzut, pe lîngă lecția despre renta-, bilitatea întreprinderilor socialiste și prețul de cost, predată Ia cursul de economie politică, o lecție specială despre căile reducerii prețului de cost al mașinilor agricole.Tema din programa orientativă consacrată problemei cu caracter mai general a pregătirii și perfecționării cadrelor a fost înlocuită, în programa de la Semănătoarea, cu tema „Asistența tehnică la locul de muncă ; rolul maistrului în producție', avînd în vedere că majoritatea cursanților, prin sarcinile pe care le au în producție, sînt interesați în mod deosebit în aprofundarea acestei laturi a problemei.La școala economică serală de la Fabrica de confecții și tricotaje București, chiar și în cadrul ciclului de lecții de construcție de partid, care se predau în primul an de

a economiei al statului planificării
conducerea - atribut socialist, econo- Romî-P.

studiu, au lost Incluse unele teme tratînd probleme arzătoare ale activității economice din fabrică, cum este lupta organizațiilor de partid pentru îmbunătățirea calității.Considerînd programul și stabilitatea lui generală ca un element fundamental pentru buna desfășurare a procesului de studiu, noi nu-1 privim ca ceva fix, încremenit odată pentru totdeauna, și procedăm la îmbunătățirea și completarea lui, în funcfie de necesități. De exem- lnițial, la școala serală la Semănătoarea, s-au prevăzut în cadrul cursului de economie politică și construcție e- conomică, cîteva expuneri pe temele : Dezvoltarea planică proporțională a economiei socialiste ; Planificarea economiei naționale în R. P. Romînă ; Planul de perspectivă și planurile curente. în cursul desfășurării procesului de învățămînt, ne-am dat seama de necesitatea ca ciclul respectiv să abordeze, în primul rînd, aspectele privind planul tehnic, industrial și financiar al întreprinderilor. Restrîn- gînd temele inițiale cu caracter mai general, am programat, în schimb, mai multe expuneri pe temele : Planul tehnic, industrial și financiar, planul de . producție, îniățișînd experiența din întreprindere.La propunerea cursanților de la Semănătoarea, ca o completare la cursul de construcție economică, au fost prevăzute cîteva expuneri 
ale unor cadre tehnice de înaltă ca
lificare din uzină despre problema 
actuale ala introducerii tehnicii și 
tehnologiei înaintate.Completată astfel, programa de învățămînt devine un instrument principal în creșterea nivelului gătire politică-ldeologică și sională al cursanților.

Ion BARNA 
consultant Ia Cabinetul 
de partid „16 Februarie'

de pre- profe-
raional,<<

Dezbătînd probleme actuale

Bazîndu-se în principal pe expuneri prezentate în fața a numeroși cursanți, activitatea școlilor economice serale se întregește la unele din temele cele mai importante cu seminarii — momente deosebit de utile în aprofundarea învățăturii e- conomice marxist-leniniste.In cadrul cursului de economie politică a socialismului — pe care îl parcurg în prezent cursanții anului II al școlii economice serale din Uzina Vulcan — sînt prevăzute seminarii la temele despre industrializarea socialistă și politica P.M.R. de dezvoltare a bazei tehnico-mate- riale a socialismului ; creșterea productivității muncii ; rentabilitatea întreprinderilor socialiste ș.a.
Conducerea școlii, ajutată de co

mitetul de partid, s-a îngrijit ca 
grupele de seminar să fie formate 
din tovarăși care lucrează în ace
eași secție sau același atelier, sau 
în locuri de muncă înrudite ca pro
fil și, pe cît posibil, cu un nivel de 
cunoștințe apropiat.Seminarul pe care îl conduc cuprinde tovarăși din secția turnătorie. în conducerea seminariilor, mă călăuzesc în mod constant după o- biectivul de a nu coborî nivelul dezbaterilor la cel al cursanților cu un grad de pregătire mai scăzut, ci, dimpotrivă, de a-i ridica și pe aceștia la nivelul relativ superior al ma- Efortul meu este înlesnit atîtjorității.de sprijinul consistent primit din partea biroului organizației de bază și a comitetului de partid al uzinei, cit și din partea lectorilor care predau în general lecții bogate In conținut, accesibile.O asemenea lecție a fost cea consacrată industrializării socialiste, ținută recent pentru cursanții anului II de către un lector de la Școala superioară de partid „Ștefan Gheorghiu". Tn desfășurarea seminarului la această temă am căutat să imprim dezbaterilor o notă di

Pagină organizată de 
Ada PETRESCU 

Gheorghe ZAMFIR 
Constantin GĂUCÂ

namică, care să înlăture monotonia ce se datora în trecut faptului că discuțiile erau „monopolizate“ de 2—3 cursanți mai bine pregătiți. A- ceasta am realizat-o prin utilizarea 
Ia începutul seminarului a unor în
trebări care au fracționat proble
mele mari ale temei puse în discuție, au adus în centrul discuțiilor aspectele cele mai importante și mai actuale ale politicii partidului de industrializare socialistă, antre- nînd la dezbateri un număr mai mare de cursanți.Am pus, de pildă, în discuție problema caracteristicilor industrializării socialiste în țara noastră. In dezbaterea ei, i-am orientat în așa fel pe cei ce au luat cuvîntul, încît ei înșiși, evidențiind aceste caracteristici, să scoată în relief felul cum se reflectă ele în activitatea uzinei. Astfel, mai mulți tovarăși, vorbind despre politica consecventă a partidului de dezvoltare cu precădere a industriei grele, au relevat rezultatele obținute în crearea și dezvoltarea industriei constructoare de mașini, însemnătatea succeselor pe a- cest tărîm pentru avîntul tuturor ramurilor economiei naționale. In această lumină a fost examinat și rolul uzinei noastre, producătoare de utilaj chimic și petrolier, înalta răspundere care revine colectivului uzinei în înzestrarea industriei chimice și petroliere cu mașini și utilaje moderne, cu performanțe ridicate. Relevînd orientarea statornică a partidului spre înzestrarea industriei cu cele mai perfecționate mașini și utilaje, unii cursanți au subliniat necesitatea folosirii raționale și la un randament ridicat a mașinilor noi, cu care a uzina, a perfecționării calificării muncitorilor, lor și inginerilor. Cred dezbaterilor ar putea crește și mai mult prin prezentarea unor referate elaborate de către 2—3 cursanți. care să aprofundeze o anumită latură a temei discutate. Ne propunem să adoptăm această metodă la unele din seminariile noastre.

fost dotată continue a tehnicieni- că nivelu)

Ing. Octavian SZEGÖ 
conducător de seminar la 
școala serală economică din 
Uzina Vulcan

CÎT MAI BINE PREGĂTIȚI
In raionul nostru a fost organizată, încă 

de anul trecut, o școală economică serală 
la Uzina „Grivița Roșie*. In prezent, ea 
funcționează cu anul I și II. Răspunderea 
nemijlocită pentru bunul mers al școlii 
revine, firește, comitetului de partid al 
uzinei, care conduce întreaga activitate 
ideologică ce se desfășoară în cadrul 
acesteia. Ținînd seama de importanța 
deosebită a acestei forme de învățămînt, 
în care studiază peste 350 de tovarăși, 
comitetul raional de partid sprijină în
deaproape activitatea școlii.

Întrucîf procesul de învățămînt în școa
la economică serală se bazează, 
în primul rînd, pe expuneri, asigu
rarea unei înalte calități a acestora 
depinde de pregătirea celor care le fin. 
De aceea noi considerăm ca o grijă 
principală să selecționăm lectori, 
propagandiști cu o bună pregătire 
politico-ideologică, cu cunoștințe 
economice și orizont cultural cores
punzătoare nivelului școlilor econo
mice serale. In acest scop, cabinetul 
raional de partid a selecționat un număr 
de lectori din uzină și dinafara ei, din 
rîndurile activiștilor de partid, de stat, și 
din economie, ale inginerilor, profesori
lor de științe sociale din învățămîntul 
mediu, oameni care au absolvit școli de 
partid sau școli superioare de stat. Un 
sprijin prețios am primit din par
tea comitetului orășenesc de partid care 
ne-a trimis un număr de lectori foarte 
bine pregătiți, cu o îndelungată expe
riență în munca de propagandă. 
Participarea activiștilor de partid 
la activitatea acestei școli contribuie la 
asigurarea unor lecții cu un bogat con
ținut de idei, bazate pe fapte din viață. 
In anul școlar trecut merpbri ai biroului 
comitetului orășenesc de jbartid au expus 
lecții la școala economică serală. Un nu
măr de lecții au fost încredințate secre
tarilor comitetului raional de partid.

Selecționarea lectorilor este, desigur, 
un moment foarte important, dar noi a- 
vem datoria să ne preocupăm de 
îmbunătățirea continuă a pregătirii 
lor, de înarmarea lor sistematică cu 
cunoașterea principalelor probleme

teoretice actuale din domeniul eco
nomiei politice, cu informarea lor 
operativă asupra problemelor celor 
mai actuale ale politicii partidului, 
ale vieții internaționale contempo- 

■ rane. De aceea, comitetul raional de 
partid se îngrijește ca lectorii să aibă 
condițiile unei munci de calitate. Astfel, 
cu 3 luni mai devreme de data la care 
este planificată expunerea, lectorii pri
mesc de la cabinetul raional de partid 
planul tematic al lecției și bibliografia, 
în același timp, acolo unde este cazul, li 
se pune la dispoziție material documen
tar referitor la activitatea întreprinderii, 
spre a putea realiza legarea tezelor teo
retice de realitățile locului de muncă.

Comitetul raional de partid se îngri
jește și de pregătirea conducătorilor 
de seminarii. Prin cabinetul raional de 
partid, acestora li se indică bibliografiile 
și problemele de seminar ; un activist al 
comitetului raional asistă la preseminarii.

Nouă nu ni se pare potrivită practica 
actuală cînd aceiași propagandiști conduc 
seminarii la toate obiectele de studiu. 
De aceea, vom folosi și noi experiența 
altor comitete raionale de partid din Ca
pitală și vom ajuta Comitetul de partid 
din Uzina „Grivița Roșie" să creeze co
lective de catedră specializate pe cele 
trei discipline cuprinse în programul șco
lii economice serale.

Comitetul raional de partid acordă o 
mare atenție examenelor organizate în 
cadrul școlii. Pentru examenul dat anul 
t>ecut la construcția de partid, de pildă, 
noi ne-am îngrijit de elaborarea listei în
trebărilor, de a'cătuirea comisiilor de 
examinare, în care au intrat cîte un acti
vist de partid, un tovarăș din partea co
mitetului de partid al uzinei și propagan
distul grupei.

Rezultatele obținute ne-au întărit con
vingerea că școala economică serală din 
uzină reprezintă una dintre cele mai a- 
preciate și eficiente forme ale învăță- 
mîntului de partid.

Vasile VOICU 
secretar al Comitetului raional 
de partid Grivița Roșie 
București

Colectivul de conducere al școlii
tribuția colectivului, planul capătă for
ma definitivă. Asemenea discuții sînt 
deosebit de folositoare. Ne dăm seama 
însă că pentru perfecționarea propa
gandiștilor, ele reprezintă puțin. Da 
aceea, în acest an școlar vom organiza 
două dezbateri cu conducătorii noștri 
de seminarii pe probleme din program 
care au o mare însemnătate : „Organi
zarea și planificarea activității econo
mice a întreprinderilor industriale ; pla
nul tehnic, industrial și financiar al în
treprinderii“ și „Legea creșterii necon
tenite a productivității muncii în so
cialism, Căile de sporire a productivi
tății muncii în industrie". Dezbaterile 
se vor desfășura pe baza unor referate 
pregătite din timp. Pentru conducerea 
dezbaterilor vom solicita ajutorul unor 
specialiști din aparatul central de stat. 

In prezent, studiem posibilitatea unei 
organizări a grupului de lectori și pro
pagandiști ai școlii pe colective de cate
dre (economie politică, construcție eco
nomică, construcție de partid), ceea 
ce ar contribui la îmbunătățirea muncii.

O preocupare permanentă a noastră 
este aceea de a cunoaște temeinic 
cursanții, a-i sprijini în însușirea mate
rialului studiat. în acest sens s-a luat 
măsura ca fiecare propagandist să con
ducă aceeași grupă atît în anul I cît și 
în anul II. Din seminarii și din discu
țiile personale cu cursanții ne dăm sea
ma care sînt problemele mai puțin în
țelese și pe această bază organizăm 
consultații colective sau individuale. 
Consider că punctul de consultații din 
uzina noastră ar putea să sprijine mai 
mult școala economică serală, mai ales 
prin pregătirea unui material documen
tar

Școala economică serală organizată 
la Uzina „23 August" de către comite
tul raional de partid cuprinde peste 380 
de cursanți, majoritatea din uzina noas
tră ; mai participă tovarăși de la Uzi
nele „Republica“, Fabrica de mașini- 
unelte București și I.C.M.A. Conduce
rea studiului într-o formă de învăță
mînt atît de cuprinzătoare ridică pro
bleme complexe. Pentru rezolvarea lor, 
a fost creat un colectiv de conducere 
al școlii care cuprinde 14 tovarăși 

semina- 
pregă-

lectori și conducători de 
rii — oameni cu o bună 
tire ideologică și culturală.

în activitatea noastră, primim un 
sprijin deosebit de prețios din partea 
cabinetului raional de partid, mai ales 
prin lectorii de înaltă calificare trimiși 
în uzină, elaborarea tematicilor, planu
rilor pentru seminarii, bibliografiilor etc.

Colectivul de conducere al școlii ia 
din timp legătura cu lectorii din afară, 
programați să țină expuneri, îi ajută să 
se documenteze asupra problemelor u- 
zinei. în același timp, noi căutăm să 
atragem la pregătirea și expunerea lec
țiilor tovarăși din rîndurile celor mai 
pregătite cadre din uzină. Astfel, de 
curînd, tovarășul F. Dorea, direc
tor al uzinei, a expus lecția despre 
politica partidului nostru de industria
lizare socialistă a țării. Alți ingineri și 
economiști din uzină vor ține o serie 
de lecții de construcție economică.

Sarcini importante ne revin în 
ce privește conducerea seminariilor. 
Fiecare din cei 14 tovarăși din colectiv 
conduce cîte o grupă de studiu. După 
ce primesc bibliografia și problemele 
de seminar, indicate de cabinetul raio
nal, conducătorii de seminarii pregă
tesc individual planul dezbaterilor, a- 
daptîndu-1 la specificul local. Apoi, la 
preseminarul condus, de regulă, de di
rectorul cabinetului raional, prin con-

mai bogat.
Radu STELIAN
directorul școlii economice 
de la Uzinele „23 August“- 
Bucureștl

La punctul de consultații

LA PUNCTUL

al Uzinei Autobuzul. Directorul școlii economice serale dă explicații unor cursanți 
ai școlii asupra activității întreprinderii

DE CONSULTAȚII
Pentru cursanții școlii economice 

serale din Uzina Autobuzul punctul 
de consultații reprezintă un loc cău- 
tat, frecventat cu interes. Anul trecut, 
ei au audiat aci consultații pe teme 
ca : rolul și însemnătatea statutului 
în activitatea partidului ; creșterea 
rolului conducător al partidului 'in 
perioada desăvîrșirii construcției so
cialiste. în acest an de învățămînt, 
cînd în cadrul școlii se studiază eco
nomia politică a socialismului, condu
cerea școlii, în colaborare cu colecti
vul punctului de consultații, și-a pro
pus sä organizeze consultații colective 
pe teme ca : victoria deplină a socia
lismului în 
dustrializare 
Pentru a 
duale, cadre 
litică și profesională din uzină se vor 
alla prin rotație la punctul de con
sultații, două zile pe săptămînă.

De un deosebit folos le este lecto
rilor și propagandiștilor, ca și cursan- 
tilor școlii serale economice, bogatul 
material documentar ce prezintă pro
bleme esențiale ale economiei și date 
privitoare la activitatea uzinei.

Constantin DIACONU 
directorul școlii serale economice 
din Uzina Autobuzul

R P R. ; politica de in- 
socialistă a tării ș.a. 

da consultații indivi- 
cu o bună pregătire po-

CURSANȚII NOȘTRI
Pentru buna desfășurare a studiului, în 

orice formă a învățămintului de partid 
trebuie să se aibă în vedere omogenita
tea pregătirii cursanților. în școala e- 
conomică serală din uzina noastră ma
rea maforitate a cursanților o formează 
muncitori care au absolvit formele ele
mentare ale învățămintului de partid, 
tehnicieni și maiștri, membri ai birouri
lor organizațiilor de bază, ai comitete
lor de sindicat și alții.

înseamnă, oare, aceasta că la școala 
economică serală nu pot participa și ca
dre cu o calificare mai înaltă — econo
miști, ingineri î Experiența noastră ne-a 
arătat că problemele ce se studiază la 
această școală sînt folositoare și unor 
asemenea cadre. De aceea, noi nu ne-am 
opus atunci cînd unii dintre ei — tova
răși mai tineri, unii sînt 
partid, alții se pregătesc 
au solicitat să fie înscriși 
mă de învățămînt. Din 
cursanți al școlii noastre 
citori cu o foarte bună pregătire prote

candidafi de 
să devină — 

la această for- 
cei 183 de 

146 sînt mun-

sională, 11 — tehnicieni, 11 — econo
miști, 10 — maiștri și 5 — Ingineri.

Participarea inginerilor, economiștilor 
la dezbaterea problemelor ajută de mul
te ori la ridicarea nivelului seminariilor. 
La rîndul lor, ei au de tnvăfat în ce pri
vește construcția de partid de la membri 
de partid cu mai multă experiență. Sa 
asigură astfel o completare firească a 
cunoștințelor.

O solufie bună ar fl, cred, ca 1n uzi
nele în caie există mai multi ingineri șl 
economiști, înscriși la școala serală eco
nomică, aceștia să formeze grupe de se
minar aparte. Desigur că, în raport cu 
dorinfa acestor cadre, ele pot fi îndru
mate spre forme superioare ale Invăfă- 
mîntului de partid — universitățile sera
le, studiul individual etc., unde se dez
bat probleme ce îi interesează în mod 
deosebit și la un nivel mai apropiat de 
pregătirea lor.

Gh. GORAN
directorul școlii serale economice A 
din Uzina Vulcan

Un moment esenfial — lecfia
Sînt lector la cabinetul raional de par

tid și profesor la o școală din raionul 
Grivița Roșie. Cînd mi s-a încredințat 
sarcina să țin lecții la școala economică 
serală din Complexul Grivița Roșie, am 
pus în primul rînd întrebarea : Cui vor
besc ? Care este nivelul pregătirii 
cursanților ? Doar în funcție de com
poziția auditoriului, trebuia să-mi aleg 
metoda de predare.

Mi-am dat seama că cei care mă vor 
asculta vin la lecții după 8 ore de mun
că în uzină. Trebuia să găsesc mijloacele 
ca expunerea să nu fie o prezentare ab
stractă, monotonă, care să- plictisească 
și să-i obosească și mai mult pe cursanți, 
ci, dimpotrivă, să fie vie, interesantă, a- 
tractivă, să le capteze de la 
atenția.

Experiența m-a învățat că nu e 
înșirui ideile de la începutul 
sfîrșitul lecției intr-o tormă pur 
tivă ; auditorii 
ușor lecția cînd logica desfășu
rării ideilor este reliefată prin în
trebări, la care răspunde, 
înțeles, lectorul, 
pe care am predat-o recent, 
de mărfuri și legea i 
lism”, vorbind despre 
producției de mărfuri în socialism”, am 
pus întrebarea : Pe ce se bazează pro-

începui

bine să 
pînă la 
afirma- 

urmăresc mult mai

bine-
De pildă, la lecția 

„Producția 
valorii în soca- 

„particularitățile

ducția de mărfuri în socialism ? Am răs
puns că ea se bazează pe proprietatea 
socialistă asupra mijloacelor de produc
ție, spre deosebire de producția de măr
furi capitalistă, care se bazează pe pro
prietatea privat capitalistă.

Enunțînd ideea că producția de măr
furi în socialism are o sferă limitată, am 
întrebat : de ce 7 Răspunsul a scos în 
evidență faptul că forța de muncă nu 
mai este marfă, că întreprinderile, pă- 
mîntul, nu mai constituie un obiect de 
vînzare-cumpărare.

Prin întrebarea : cine produce mărfu
rile în soc'alism î am condus auditoriu! 
la ideea scopului producției socialiste, 
arătînd că, spre deosebire de producția 
capitalistă, care se dezvoltă spontan, a- 
narhic și în scopul asigurării prof'tu'ui 
proprietarilor capitaliști, producția socia
listă se dezvoltă planificat și are ca scop 
satisfacerea nevoilor mereu crescînde ale 
membrilor societății.

Prezentind astfel problemele, am reu
șit să captez atenția cursanților și desi
gur că mulți dintre ei, stimulați de înl-e- 
bări, au căutat să găsească singuri răs
punsul, au ver;f,cat în timpul expjnsrit 
justețea celor gîndife de ei și și-au fixat 
astfel mai bine cunoștințele. Desigur, nu 
este recomandabil nici ca o lecție să 
constea numai din întrebări și răspunsuri.

Un principiu de bază al metodicii 
predării este legarea teoriei de practică, 
în cazul lecțiilor noastre, predate în
școala serală economică, aceasta în*
seamnă ilustrarea tezelor teoretice prin 
exemple din viața uzinei, și nu numai 
atît ; se impune ca din teoria econo
mică și din analizarea, în lumina aceste! 
teorii, a activității ce se desfășoară în 
uzină, să desprindem concluzii practice, 
care să-i ajute pe cursanți în mai 
organizare a muncii. Astfel, la lecția 
pre „Prețul de cost”, îmi propun 
după prezentarea părții teoretice a 
blemei și anume, ce este prețul de 
structura lui, importanța reducerii prețu
lui de cost, factorii care influențează asu
pra acestei reduceri etc., să arăt 
cursanților care e situația prețului de 
cost la cîteva din principalele produse 
ale uzinei, care sînt rezervele de redu
cere încă nefolosite etc. Cred că în felul 
acesta, cursanții vor putea să asimileze 
ma ușor partea teoretică și totodată vor 
înțelege ma bine cum să aplice în prac
tică cele învățate.

în expunerea lecțiilor, folosesc în 
multe cazuri grafice, scheme. Lecțiile 
despre „Produsul social total și reproduc
ția acestuia”, sau despre „Venitul națio
nal”, ar fi fost desigur seci, aride, dacă 
n-aș fi venit cu planșe care să ilustreze

buna 
des-

ca, 
p-o- 
cosf,

cum se face schimbul între sectorul I șt 
II, cum sectorul I produce mijloace do 
producție pentru el și pentru sectorul II, 
ș.a.m.d.

In sfîrșit, ctteva cuvinte despre modul 
de expunere a lecției. Consider că pen
tru a f ascultat cu interes, lectorul tre
buie nu să citească, ci să expună liber, 
degajat, să fie rupt de hîrtiile pe 
care și-a făcut notele. Modulațiile to
nului, expresia feței, gesturile în vorbirea? 
liberă conturează mai bine conținutul 
lecției și îi sporesc valoarea ; dimpotri* 
vă, o citire monotonă poate face ca cea 
mai bună și mai interesantă lecție să de
vină plicticoasă.

Se înțelege că lecții de bună calitate, 
interesante, se pot realiza numai printr-o 
bună pregătire prealabilă. Ce fac eu în 
acest sens ? După ce mi s-a anunțat tema 
pe care urmează să o predau, în primul 
rînd mă documentez pe baza operelor 
clasicilor marxism-lenimsmului, a docu
mentelor partidului nostru, a literaturii 
de specialitate. întocmesc apoi planul 
expunerii, pe care II d scut cu tova'ășii 
de la cabinetul raional. Cu ajutorul tova
rășilor din colectivul de conducere al 
școlii, mă informez asupra problemelor 
uzinei, și numa după aceea trec la e- 
laborarea lecției.

Prof. Victor GRIGORESCU 
lector al Cabinetului raional 
de partid Grivița Roșie

I
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In memoria lui Aristide 
și a Constanței DemetriadMiercuri a avut loc în Capitală solemnitatea dezvelirii unei plăci comemorative pe casa în care au locuit Aristide și Constanta Deme- triad, eminenti reprezentanți ai pleiadei de actori care au luptai pentru ridicarea teatrului romînesc. La solemnitate au participat membrii familiei artiștilor, oameni de artă și cultură, un numeros public.
Ajutorul Crucii Roșii a R. P. Romine 
acordat sinistraților din regiuni 
inundate in R.S.F. IugoslaviaIn urma inundațiilor care au avut loc în R’.S.F. Iugoslavia, Crucea Roșie a R. P. Romîne a trimis Crucii Roșii iugoslave un ajutor destinat sinistraților din regiunile Inundate.informațiiMiercuri seara, însărcinatul cu a- faceri ad-interim al Uruguayului în R. P. Romînă, Jose Pedro Bas- tarrica Magarinos, a oferit un cocteil cu prilejul vizitei în țara noastră a senatorului Luis Troccoli, președintele Comisiei economice și financiare a Senatului din Uruguay.în cursul dimineții, senatorul Luis Troccoli a avut o întrevedere cu Mihail Ciobanu, președintele Camerei de comerț a R. P. Romîne, și a vizitat Expoziția realizărilor economiei naționale. (Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE

Suedia șl Anglia campioane europene la tenis de masă

40 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII POPULARE MONGOLE

Premieră teatrală
Ieri a avut loc, la sala Studio a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra“, premiera piesei „Fii cuminte, Cris- tofor“, de Aurel Baranga. Regia spectacolului este semnată de Valeriu Moisescu (asistent — D. Dumitru) ; decoruri — Trică Ciocîrdel ; costume — George Ștefănescu. Din distribuție fac parte: Marcela Rusu, Octavian Cotescu, Beate Fredanov, George Mărutză șl George Carabin. I
Maturitate
(Urmare din pag. I-a)

acasă, în familie ! Că de mulfe ori acolo 
e buba...

O finără muncitoare, Maria Petcu, 
altădată evidențiată pentru succesele ei, 
pierduse parcă de la un timp orice poftă 
de muncă și viață. Elena Neagu nu s-a 
lăsat influențată de cei ce cred că pot 
să rezolve totul prin „prelucrări’ și sen
tințe categorice. A aflat că, orfană de 
mică, fata locuia la o mătușă, care o ex
ploata, luîndu-i și ultimul ban „pentru 
treburi casnice". Mai mult : vrînd să nu 
scape din mînă un izvor sigur de veni
turi, îndepărta prin fot felul de fe'tipuri 
din jurul tetei orice tînăr care ar fi vrut 
s-o ia de soție.

Elena Neagu a stat îndelung de vorbă 
cu Maria, a ajutat-o să se limpezească, 
să înjeleagă mai bine că a venit clipa 
să se elibereze de sub o tutelă care îi 
otrăvea viața. Pînă la urmă fata a găsit 
în ea îndrăzneala să se mute din casa 
mătușii, să dobîndească acea indepen
dentă care o putea maturiza sufletește 
și, în același timp, îi putea reda echili
brul lăuntric. De atunci Maria și-a for
mat o familie — s-a căsătorit cu fiul 
uneia din muncitoarele secfiei (și în acest 
pas. a simtit-o pe Elena Neagu alături, ca 
pe o mamă iubitoare), s-a regăsit și în 
muncă, a recăpătat entuziasmul de altă
dată.

Viața oferă însă, din păcate, nu numai 
exemple de genul celor amintite mai sus. 
Se mai găsesc încă locuri unde unele 
dintre problemele specifice tineretului 
nu sînt luate în seamă, unde înseși cu
vintele „specific tineresc’ provoacă 
sceptice clătinări din cap. „Dragostea e 
dragoste și producjia e producție”, a

TEATRE •CINEMA® TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Giselle (orele 19,30). 
Sala Palatului R. P. Romîne : Boema 
(spectacol prezentat de Teatrul de Operă 
șl Balet al R. P. Romîne — orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 
circului (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale- (sala Comedia) : Emi- 
nescu (orele 19,30), (sala Studio) : O 
femele cu bani (orele 15,30), Patima de 
sub ulmi (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Opera de trei parale 
(orele 19,30), (sala Studio — str. Al. 
Sahla nr. 78 A) : Dragă mincinosule 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Magheru) : Oedlp (orele 19,30), (sala Stu
dio) : Zizi șl... formula el de viață (orele 
20). Teatrul muncitoresc C.F.R.-Gluleștl : 
Paharul cu apă (orele 19,30). Teatrul 
evreiesc de stat : Finita la commedia 
(orele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. Cara
giale“ (str. 30 Decembrie nr. 9): Năzdră
vanul Occidentului (orele 20). Teatrul 
satirlc-muzical „C. Tănase- (sala Savoy“): 
Revista de altădată (orele 20), (sala „Vic
toria“): Aventurile unei umbrele (orele
20) Teatrul „Țăndărică- : Băiatul și vîn
tul (spectacol pentru copii — orele 16), 
Eu șl materia moartă (spectacol pentru 
adulțl — orele 20,30). Ansamblul de 
clntece șl dansuri al C.C.S. (str. Lipscani 
nr. 59) : Tinerețe (orele 20). Circul de 
stat : Spectacol prezentat de ansamblul 
circului Italian Medrano (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can (film 
pentru ecran panoramic) ; Patria (9,30; 
12,30; 15,30; 18,30; 21,15). Sedusă și aban
donată : Republica (9,45; 12,30; 15,45; 18,15;
21) , Festival (9,45; 12,30; 15,45; 18; 20,45),
Excelsior (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Grl- 
vița (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Melodia
(9; 11; 15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15). S-a
Intîmplat la miliție — cinemascop : Lu
ceafărul (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Ur
mașul lui Glngis-IIan : Carpațl (10; 12: 
14; 16). Veselie la Acapulco : București 
(9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Feroviar 
(9; 11,30; 14: 16,30; 19; 21,30), Modern (10; 
12,30; 15; 17,30; 20,15), Flamura (9; 11,30: 
14; 16,30; 19; 21,30). 30 de ani de veselie: 
Capitol (9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,15), 
Aurora (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,30; 21), 
Unirea (16; 18,15; 20,30). Umbrelele din 
Cherbourg : Victoria (10; 12; 14; 16,15: 
13,30; 20,45). Străinul — cinemascop
(ambele serii) : Central (9,45; 13,15; 16,45: 
20,15), Popular (16; 19,30). Ioană în atac : 
Lumina (9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30).
Adesgo (15; 17; 19; 21). Dragoste la zero 
grade : Union (15; 17; 19; 21). Program
pentru copii : Doina (orele 10 dimineața). 
In vîltoare : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).  Galapagos — din viața peștilor 
exotici : Timpuri Noi (10—21 în conti
nuare). Ghepardul — cinemascop (ambele 
serii) : Giulești (9,30; 13: 16,30; 20), Arta 
(16; 19,30). Teama : înfrățirea între po
poare (15; 17,30; 20), Tomis (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Moșilor (15,30; 18;

Ieri au fost cunoscuțl primii cîștl- gători al celei de-a 4-a ediții a campionatelor europene de tenis de masă. In probele pe echipe, titlurile europene au revenit selecționatelor Suediei (la bărbați) și Angliei (la femei). In finale, Suedia a între-
și tinerețe
spus un tovarăș într-o adunare de ia 
I.R.E.P.-Cîmpina în care se discuta cazul 
unui tînăr care, frămînfat de îndoieli în 
ce privește statornicia sentimentelor fetei 
pe care o iubea, alergase în satul natal 
ca să vadă cum stau lucrurile. în aceeași 
adunare, un maistru comunist s-a ridicat 
și a combătut asemenea „concepții" o- 
pace, care n-au nimic comun cu normele 
moralei noi. „Da, trebuie să pretindem 
tinerilor disciplină în muncă — și e bine 
să le-o pretindem chiar mai mult decît o 
facem acum —, dar nu putem rămîne cu 
sufletul împietrit la frămîntările lor. Că 
de telul cum le rezolvă depinde în bună 
măsură și disciplina lor în producție".

Recent, doi redactori ai unei gazete de 
tineret s-au înfățișat la fabrica „Tricotajul 
roșu" pentru a propune colectivului de 
utemiști de acolo să discute, în legătură 
cu cazul unei tinere din fabrică, despre 
ce înseamnă „a cunoaște viața". Era 
vorba de o d'scujie caldă cu privire la 
unele probleme spinoase ale formării 
conștiințe’ înaintate. Propunerea s-a 
izbit însă de opoziția secretarei organi
zației de U.T.M., apoi a secretarei co
mitetului de partid. Argumentul : „De ce 
în întreprinderea noastră, tovarăși ? Ce, 
alte întreprinderi n-ați găsit?” Mai este 
oare nevoie să demonstrăm inconsistenta 
unei asemenea poziții, care n-are ni
mic comun cu dorința firească de a 
păstra neîntinată onoarea colectivului ?

Nimic nu poate chezășui mai bine edu
cația într-un spirit sănătos a tinerilor din 
colectivul muncitoresc decît apropierea 
comuniștilor de via(a și preocupările lor, 
capacitatea de a le înțelege vîrsta, păs- 
trînd intacte propriile resurse de tinereje 
sufletească. Atunci „penele puiului" de
prind cu plăcere, cu elan, zborul spre 
înaltele orizonturi alo vieții noastre.

20,30).  Aventura de la miezul nopții : 
Cultural (15,30; 18; 20,30). Ciociara : Dacia 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21). M-am în
drăgostit la Copenhaga : Buzeștl (16; 
18,15; 20,30). Domnișoara... Barbă Al
bastră : Crîngașl (16; 18,15; 20,30) Comisa
rul Maigret se înfurie : Bucegl (9,45: 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Pacea (11; 16; 
18,15; 20,30). Accattone: Flacăra (14; 16,15; 
18,30; 20,45). Al nouălea nume: Vltan (16; 
18,15; 20,30). încurcătură blestemată: Mio
rița (9,30; 12,15; 15; 18; 21), Cosmos (15; 17,45;
20,30).  Rezervat pentru moarte : Munca 
(16; 18,15; 20,30). Brațul nedrept al legii l 
Viitorul (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Pro
gresul (15; 17; 19; 21). Banda de lași : 
Colentlna (16; 18,15; 20,30). Viața particu
lară : Volga (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). Poveste de pe Don : Floreasca (16; 
18,15; 20,30). Comoara din Vadul Vechi : 
Rahova (16; 18,15; 20,30), Lira (15,30; 18;
20,30).  Vii și morți — cinemascop (ambele 
serii) : Drumul Sării (15,30; 19,15). Hatarl- 
cinemascop (ambele serii) : Ferentari 
(8,30; 13; 16,30; 20). Colaboratorul Ceha : 
Cotrocenl (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru copil : Aven
turile căpitanului Val-Vîrtej — „Strigă
tele deșertului" (I). 19,50 — Concertul
orchestrei simfonice șl al corului radio- 
televlziunii. In pauză : Emisiune de artă 
plastică Toulouse-Lautrec. în încheiere: 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară: Tn cursul zilei de Ieri 

vremea a continuat să se încălzească. 
Cerul a fost variabil, mal mult acoperit 
în jumătatea de nord a țării. Au căzut 
ploi temporare în Banat, Ardeal și nor
dul Moldovei, iar Izolat în nordul Olte
niei. Vîntul a suflat potrivit dar s-a 
intensificat pînă la tare mal ales în su
dul șt estul țării din sectorul nord-ves- 
tic. Temperatura aerului la orele 14 în
registra valori cuprinse între 16 grade 
la Ploiești șl 1 grad la Sovata. In Bucu
rești : Vremea s-a încălzit. Cerul a fost 
variabil. Vîntul a suflat la început po
trivit, apoi s-a intensificat din sectorul 
vestic. Temperatura maximă a fost de 
15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 
șl 29 noiembrie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cer mai mult acoperit 
mai ales în lumătatea de nord a țării. 
Vor cădea precipitații locale. Vîntul va 
sufla slab, pînă la potrivit din sectorul 
nord-vestic. Temperatura staționară la 
început apoi în scădere. Minimele vor 
fi cuprinse între minus un grad și plus 

■ 9 grade, local mai coborîte, iar maxi
mele între 2 și 12 grade. Ceață locală. 
In București : Vreme schimbătoare, cu 
cer temporar noros. Vînt potrivit pre- 
dominînd din vest. Temperatura sta
ționară la început, apoi în scădere 

ușoară. 

out Iugoslavia cu 5—3, iar Anglia a cîștigat la Ungaria cu 3—1.Echipa feminină a R.P. Romîne a jucat pentru locul trei cu R.S. Cehoslovacă și a cîștigat cu 3—0. Meciul U.R.S.S.—R.F. Germană (locurile 5—6) a fost cîștigat de prima echipă cu 3-2.Formația masculină a țării noastre a concurat pentru locurile 3-4 împreună cu echipa R.S. Cehoslovace și a pierdut cu 5—1.
Olimpiada de șah

Cea de-a 16-a ediție a Olim
piadei de șah la care au par
ticipat echipe din 51 de țări s-a 
terminat ieri la Tel Aviv cu victoria 
selecționatei U.R.S.S. Echipa R. P. 
Romîne s-a clasat pe locul 7—8, 
la egalitate cu reprezentativa R. P. Bul
garia, care în ultima rundă a pierdut 
cu 1,5-2,5 meciul cu Olanda. Iată cla
samentul grupei A: 1. U.R.S.S. 36,5 
puncte; 2. R S.F. Iugoslavia 32 puncte; 
3. R. F. Germană 30,5 puncte; 4. R. P. 
Ungară 30 puncte; 5. R. S. Cehoslova
că 28,5 puncte; 6. S.U.A. 27,5 puncte; 
7—8. R. P. Romînă, R. P. Bulgaria 
27 puncte; 9. Argentina 26 puncte; 10. 
R. P. Polonă 24 puncte; 11. Olanda 21 
puncte; 12 Canada 19 puncte; 13—14. 
Izrael, Spania 17,5 puncte.

In meciul echipelor de tineret 
la fotbal

Anglia-Komînia 5-0 (0-0)
Aseară, la Coventry (Anglia) s-a 

desfășurat partida de fotbal dintre se
lecționatele de tineret ale Angliei și 
R. P. Romîne. Fotbaliștii englezi au ob
ținut victoria cu scorul de 5—0 (0—0).

Controlul financiar 

tehnico-Materială
(Urmare din pag. I-a) lucru pentru a nu-șl crea stocuri supranormative și diminua economiile. După părerea mea, asemenea situații merită să fie sesizate de-către organele bancare. în nici un caz „economiile“ la aprovizionare nu trebuie să stînjenească eforturile întreprinderilor pentru realizarea de produse superioare calitativ.Consider că și actualele instrucțiuni care acordă întreprinderii dreptul de a renunța la contract, cu cel puțin 45 de zile înainte de termenul livrării, împing adesea la crearea și la efectuarea de manevre cu stocuri supranormative. De ce ? întreprinderea beneficiară care constată după încheierea contractului că anumite materii prime și materiale nu-i mai sînt necesare (din cauza restructurării planului, renunțării la unele comenzi din partea propriilor beneficiari etc.) nu poate împiedica această aprovizionare de prisos. Ea e obligată să și le aducă în depozite. După părerea 
mea, dacă întreprinderile ar avea 
posibilitatea să renunțe la unele co
menzi chiar în momentul cînd con
stată că le prisosesc, s-ar evita 
multe imobilizări în stocuri supra- 
normative.

Un alt aspect strîns legat de organizarea unei aprovizionări tehni- eo-materiale raționale care — în treacăt fie spus — dă multă bătaie de cap întreprinderilor și organelor bancare, privește stabilirea necesa
rului de materii prime și materiale 
pentru produse nenominalizate. A- ceste produse figurează inițial în plan numai valoric sau cantitativ, cu diferite denumiri : utilaj chimic sau siderurgic, piese de schimb etc. Poate întreprinderea să se aprovizioneze judicios dacă de la bun început nu cunoaște ce tipuri și sortimente trebuie să producă ? Desigur că nu. Și de aceea aprovizionarea se face de multe ori cu aproximație. De altfel, în jurul acestei probleme s-au mai purtat discuții, dar pînă acum nu s-a ajuns la o soluție satisfăcătoare. Dacă s-ar nominaliza din timp o parte cît mai mare a acestor produse, este evident că și controlul organelor 
bancare ar putea fi efectuat cu mai

Muncă însuflețită, rezultate rodnice
Poporul mongol sărbătorește astăzi împlinirea a patru decenii 

de la evenimentul memorabil al istoriei sale — proclamarea Repu
blicii Populare Mongole. O dată cu aceasta, la 26 noiembrie 1924, 
a fost adoptată prima constituție a țării. Astfel și-au găsit consfin
țirea marile cuceriri dobindite de poporul mongol in revoluția din 
1921, după o luptă îndelungată pentru libertate și progres social.

In perioada care a trecut de atunci, oamenii muncii din Mongolia, 
sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol, au desfășu
rat o vastă activitate creatoare, realizind profunde transformări înnoi
toare în toate domeniile vieții Poporul romîn se bucură sincer de 
succesele poporului mongol în dezvoltarea economiei și culturii, în 
construcția socialistă. între țările și popoarele noastre s-au statorni
cit strînse relații de prietenie și colaborare, care au cunoscut o dez
voltare continuă.

De ziua Republicii Populare Mongole, poporul romîn transmite 
poporului mongol un călduros salut și urarea frățească de a obține 
noi realizări în opera de construcție socialistă, în lupta pentru apă
rarea păcii.

După evenimentele revoluționare ale anilor ’20, poporul mongol a pășit cu însuflețire la luptă pentru lichidarea înapoierii economice și sociale — moștenire a trecutului feudal — pentru a-și clădi viața nouă spre care a năzuit. Roadele muncii sale se concretizează în realizările dobîndite în dezvoltarea industriei și agriculturii socialiste, în ridicarea nivelului de trai, material și cultural, al populației. In Mongolia, care în trecut nu avea nici o industrie, au fost create și se dezvoltă ramuri industriale ca cea energetică, extractivă, petrolieră, a construcțiilor, de pielărie, textilă, alimentară. Pe harta țării au apărut orașe noi cum sînt Darhan, Zumbain și altele, importante obiective industriale, numeroase așezăminte culturale. S-a schimbat mult și profilul omului nou. Fostul nomad, înrobit șl exploatat de feudali, a devenit stăpîn pe destinul său, își dăruiește întreaga hărnicie și pricepere dezvoltării economiei și culturii.
Noutăți dm DarhanLa 230 km de capitala țării, Ulan Bator, de pe coama unui defileu, călătorului i se înfățișează panorama Darhanului, acest „făurar" în cadrul industriei mongole (tradus în romînă „Darhan" înseamnă „fierar"). Com-plexul industrial al orașului se dezvoltă continuu. De curînd aici au fost date în exploatare o fabrică de prefabricate și alta de beton asfaltic, o stație de oxigen și acetilenă, o fabrică de prelucrare a lemnului, un siloz pentru cereale cu o capacitate de 32 000 tone etc. Noi obiective Industriale sînt în stadiul de finisare.Turnurile silozurilor, atlngînd o înălțime de 66 de metri, domină peisajul industrial al orașului. In preajma lui, stilpii liniei de înaltă tensiune pășesc parcă prin stepă, pur- tînd pe umerii lor energia electrică spre cariera de cărbune Șarîn-gol, care se construiește la 60 km de Darhan. în zare sclipesc liniile căii ferate Darhan — Șarîn-gol, construită în urmă cu un an.Darhanul are o istorie relativ scurtă. Dar ea este plină de viață, de fapte de muncă, care l-au făcut renumit. Acest „frate bun" al capitalei Ulan Bator își aduce din plin contribuția la dezvoltarea economiei.In prezent, industria R. P. Mongole dă în numai 5' săptămînl o pro-
și aprovizionarea ft bata industrială a

multă eficiență în faza Întocmirii planurilor de aprovizionare.Controlul bancar început în perioada pregătirii producției unui nou an de muncă continuă în cursul îndeplinirii planului. Instrumentele de care dispun organele bancare — graficul de încasări și plăți, repartițiile de materiale, contractele încheiate cu furnizorii și termenele contractuale, evidențele serviciilor de aprovizionare — oferă o bază concretă de sprijinire a întreprinderilor în asigurarea unei aprovizionări în strînsă concordanță cu necesitățile producției. Este indiscutabil că un control efi
cient nu se poate rezuma doar la 
simple constatări ce pot fi desprinse 
din anumite situații șl date statis
tice. Aici trebuie să intervină priceperea, competența organelor bancare care, bizuindu-se pe o analiză aprofundată proprie, să sesizeze ce a determinat în esență — în Unele perioade — o aprovizionare nerațională, să întrevadă cele mai a- decvate măsuri care să preîntîm- pine o asemenea stare de lucruri. Spun aceasta întrucît unii inspectori își limitează controlul la culegerea unor date disparate, la verificarea scriptelor pentru a încropi două-trei concluzii, de altfel bine cunoscute de conducerea întreprinderii. Dacă direcția orășenească a Băncii de Stat ar fi cunoscut bine cauzele aprovizionării uzinei „Timpuri noi“ cu unele materiale necorespunzătoare calitativ, s-ar fi dovedit mai puțin generoasă la acordarea de credite. Aparent, uzinei 1 s-a făcut un serviciu, dar în realitate organele bancare i-au îngreunat situația financiară, nu au ajutat-o să ia măsuri pentru a împiedica Intrarea în depozitele întreprinderii a unor materiale ce nu corespundeau normelor de calitate.Fără îndoială că nu m-am putut referi la toate laturile activității organelor bancare. Am insistat doar asupra unor aspecte ale aprovizionării tehnico-materiale. Un mai larg schimb de păreri, de experiență ar elucida și alte probleme legate de creșterea rolului și eficacității controlului financiar în ridicarea continuă a nivelului activității economice a întreprinderilor.

ducție echivalentă cu cea a întregului an 1940 ; iar capitala țării furnizează 60 la sută din această producție.
La Jargalantînainte de revoluție, principala ramură a economiei mongole era creșterea — prin metode primitive — a animalelor, al căror număr se ridica (prin 1913) la 10 milioane capete. Și astăzi această ramură însemnată este una din bogățiile principale ale economiei mongole. Dar ea s-a dezvoltat puternic în anii puterii populare, înregistrînd o creștere de 2,5 ori.Paralel cu creșterea animalelor, o importanță tot mai mare capătă cultivarea pămîntulul. Iată, de pildă, gospodăria agricolă de stat Jar- galant. La secția din Tal-Bulac a acestei gospodării există trei brigăzi de agricultori și una de crescători de animale. Anul trecut această secție a obținut 12,9 chintale de cereale la hectar. Pe cele 10 000 ha de pă- mînt arabil lucrează peste 40 de tractoare, 30 de combine și mai bine de 100 de alte mașini agricole și auto. Secția dispune de asemenea de 10 000 de vite, dintre care 1 600 vite cornute mari; creșterea lor se asigură prin metode științifice moderne.Guvernul R. P. Mongole acordă o

Vedere din orașul Ulan-Bator, capitala R. P. Mongol»

La 29 noiembrie poporul albanez va sărbători cea de-a XX-a aniversare a eliberării țării sale de sub jugul fascist. In aceste zile pe întreg cuprinsul Albaniei oamenii muncii obțin noi succese în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. Presa albaneză relatează că, în primele 10 luni ale acestui an, planurile întreprinderilor industriale au lost depășite cu 2,3 la sută, ceea ce reprezintă o creștere de 11,7 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut.In anii puterii populare în Albania au fost obținute importante realizări în dezvoltarea economiei și culturii. Au apărut noi fabrici și alte întreprinderi industriale, s-a înfăptuit colectivizarea agriculturii, înfățișarea țării s-a schimbat și înnoit mereu.Intre 1949—1955 s-a realizat planul bienal și primul plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale. In cursul acestor ani forțele esențiale ale țării au fost concentrate asupra creării și dezvoltării industriei, în această perioadă s-au construit și pus în funcțiune 150 de întreprinderi industriale. In perioada celui de-al doilea cincinal (1956—1960) industria albaneză a continuat să se îmbogățească cu noi întreprinderi.In actualul plan cincinal (1961— 1965) Albania înaintează într-un ritm susținut pe calea dezvoltării industriei. In planul de construcții pe anul 1964, în care se prevede o creștere de aproape 6 la sută în comparație cu planul pe 1963, un loc însemnat îl ocupă construcția de obiective industriale. Printre ele presa albaneză amintește hidrocentrala Bistritsa 1 al cărei tunel lung de 3,8 km a și fost săpat, uzina metalurgică de prelucrare a cuprului de la Kukös. Vor fi reconstruite uzinele mecanice din Tirana, Fier și Șhkoder, întreprinderea de panificație și fabrica de cărămidă refractară din Tirana, filatura cu secție de vopsitorie din Korçe etc.O dezvoltare deosebită a căpătat în cele două decenii industria minieră. Au fost date în exploatare minele de cărbune de la Krraba, Priska, Mborie-Drenova și Memaliai, mina de bitum de la Selenice, minele de crom de la BulqizS, Pogra- dec și Kukës și mina de cupru do la 
Rubik ; totodată s-a trecut la valo

mare grijă dezvoltării agriculturii. In anul 1963 suprafața cultivată a țării a crescut de 4 ori în comparație cu anul 1959, iar în acest an a fost realizată o recoltă de peste 327 000 de tone cereale, ceea ce a creat posibilitatea satisfacerii integrale a consumului intern de făinoase, obținîndu-se și un prisos pentru export. Agricultura mongolă dispune în prezent de 8 000 tractoare, peste 2 000 combine și multe alte mașini agricole.
înaintea primdui chpoțel...început de an la școala nr. 10 " din Songhino, în apropiere de Ulan Bator. Clase mari, luminoase, laboratoare bine înzestrate. în ultimii trei ani aici s-au petrecut multe schimbări. Școala a fost renovată, s-a adus mobilier nou. Anul acesta a intrat în funcțiune un centru de radioficare propriu.Asemenea școlii din Songhino, sute de alte școli de pe întreg cuprinsul Mongoliei întîmpină an de an tinerele vlăstare pentru a le înarma cu știința de carte. înainte de revoluție exista doar o singură școală publică, numărul știutorilor de carte din țară fiind de numai 1 la sută din numărul total al populației. în prezent, în R. P. Mongolă sînt 468 de școli — de cultură generală, profesionale și superioare — numărul elevilor și studenților ajun- gînd la 170 000. Crește numărul specialiștilor cu studii medii și superioare. Anul acesta, de pildă, economia națională a primit peste 3 600 cadre de specialitate. Guvernul mongol acordă o mare atenție ocrotirii sănătății oamenilor muncii (în prezent la fiecare 1 000 de locuitori revine un medic), construcției de locuințe, îmbunătățirii vieții poporului.In anii puterii populare, avîntul și abnegația oamenilor muncii mongoli au schimbat din temelii vechea înfățișare a țării. Mongolia de astăzi este o țară în continuu progres.

Eugen IONESCU

rificarea zăcămintelor de petrol din țară. Oamenii muncii din industria minieră au obținut an de an rezultate bune. In prezent se realizează în numai 5 zile o cantitate de cărbune egală cu cea obținută în întregul an 1938. S-au obținut, de asemenea, mari sporuri de producție la crom, cupru șl altele. In general, sarcinile prevăzute pentru primii 3 ani din cel de-al treilea cincinal au fost depășite la crom cu 13 la sută, la minereu de cupru cu 6 la sută etc. Rezultate rodnice au fost obținute și în domeniul energeticii, Industriei mecanice pentru producerea pieselor de schimb etc. Industria ușoară s-a dezvoltat, de asemenea. Unul din principalele ei obiective, combinatul textil din Tirana, a livrat anul trecut de zeci de ori mai multe țesături din bumbac decît producea întreaga Albanie în anul 1938. Recent, a intrat în funcțiune o filatură cu o capacitate anuală de circa 1 000 tone fire.

Uzina de înnobilare a minereului da cupru din Kurbneșh (R. P. Albania)

TELEGRAMĂCu prilejul celei de-a 40-a aniversări a proclamării Republicii Populare Mongole — 26 noiembrie — tovarășul Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Romîne, a transmis felicitări și urări de noi succese în activitate tovarășului Mangalîn Du- ghersuren, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Mongole.
Dezvoltarea produejieiIn perioada 1950—1962, producția industrială a R. P. Mongole a crescut de 4,4 ori. Se dezvoltă cu precădere industria grea, a cărei pondere a fost în 1962 de 30 la sută fată de 15 la sută în 1950. în 1963 producția de energie electrică a crescut cu 90 la sută față de 1960, extracția cărbunelui cu 62 la sută, iar în ultimii 10 ani numărul muncitorilor a crescut de două ori.

A 
întreprindere 
de reparații autoîntreprinderea de reparații auto de la Darhan a fost construită într-un singur an. Aici se efectuează cele mai diverse operații, de la spălarea mașinilor șl pînă La reparațiile capitale. Principalele operații sînt mecanizate. într-un an aici pot fi reparate 260 automobile. Muncitorii întreprinderii urmează cursuri de perfecționare.
Crește numărul 
studenjilorLa 10 000 locuitori în R. P. Mongolă revin 73 de studenți. In anul 1963, cele 18 școli tehnice și 10 institute de învățămînt superior au fost frecventate de peste 21 000 cursanți. In prezent, în întreaga țară lucrează 6 500 ingineri, pedagogi, medici, agronomi, geologi etc.

După cum arată presa albaneză. In prezent o serie de noi obiective industriale sînt în stadiu de finisare, urmînd să fie date în exploatare în cel mai scurt timp. Printre ele se numără combinatul textil și fabrica de cărămizi silicate de la Yzberișh, combinatul textil de la Berat etc. în sistemul energetic albanez, în cadrul căruia sînt conectate 7 centrale electrice, puterea instalată ajunge la 75 000 kW. în curînd vor începe lucrările de construcție a hidrocentralelor de pe Drin, care vor avea o putere instalată de 300 000—400 060 kW. Conform datelor statistice oficiale, la sfîrșitul anului trecut în Albania existau 300 sate electrificate, în timp ce înainte de eliberare în țară nici un sat nu cunoscuse lumina electrică.Realizările obținute de R. P. Albania în anii puterii populare ilustrează hărnicia și talentul poporului albanez, constructor al socialismului.
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Miercuri la Saigon IN JURUL PROIECTULUI F. N. M.

W nEMONSTRAȚII ANTIGUMHLE 
DE 0 „EMffli VIOLENȚA“

Situația din Vietnamul de sud cunoaște o nouă agravare. După ma
nifestațiile de la sfîrșitul săptămînii trecute, miercuri dimineața la Saigon 
s-au desfășurat noi demonstrații pe care agențiile de presă le-au descris 
în relatările lor ca fiind de o „extremă violență“. Participanții au cerut 
„demisia imediată a guvernului Tran Van Huong“. Agențiile compară de
monstrațiile de miercuri cu cele din noiembrie 1963 care au premers răs
turnării regimului diemist.

Filmul evenimentelor de miercuri 
este astfel descris de agenția France 
Presse :Mai multe sute de elevi și stu- denți din Saigon au ieșit în stradă pentru a acționa împotriva forțelor polițienești care încercau să pună capăt grevei și manifestației antiguvernamentale a elevilor unei școli. Poliția a fost nevoită să se retragă din fața mulțimii; apoi, la fața locului au sosit trei camioane de pompieri. Cu jeturi de apă, ei au încercat să oprească șuvoiul tinerilor, dar n-au reușit să oprească manifestația, fiind nevoiți să se retragă.Mii de elevi și studenți, în majoritate budiști, deosebit de bine organizați, au ridicat baricade pe străzile Saigonului, pentru a face față atacului polițiștilor. La toate școlile budiste elevii au arborat pancarte cerînd demisia imediată a guvernului. Pe străzi au fost împrăștiate manifeste cu același conținut.
Conferință internațional 
de solidaritate 
cu poporul vietnamezHANOI 25 (Agerpres). — In capitala R. D. Vietnam s-au deschis miercuri lucrările Conferinței internaționale de solidaritate cu poporul vietnamez, împotriva agresiunii imperialiste, pentru apărarea păcii. La conferință participă 150 de delegați, reprezentînd peste 50 de organizații naționale și organizații internaționale. Din R. P. Romînă participă prof. univ. dr. Stanciu Sto- ian, membru al Comitetului național pentru apărarea păcii, secretar al Ligii romîne de prietenie cu popoarele din Asia și Africa.

într-un comunicat al guvernului se arată că în timpul demonstrațiilor și ciocnirilor au fost rănite peste 100 de persoane. Lupte sporadice au continuat pînă seara pe diferite străzi ale orașului.Postul de radio Saigon a anunțat că principalii organizatori ai demonstrațiilor de miercuri vor fi deferiți, cît mai curînd posibil, Curții marțiale și sînt pasibili de pedeapsa cu moartea.Agenția Associated Press apreciază că ar fi posibil ca înaltul consiliu național, care urmează să se întrunească joi, să-și exprime neîncrederea în guvernul Tran Van Huong, „în speranța că un alt guvern ar putea găsi sprijinul politic necesar“.
Ambasadorul S.U.A. 
a plecat la WashingtonDin Saigon s-a anunțat că miercuri dimineața generalul Maxwell Taylor, ambasadorul S.U.A. în Vietnamul de sud, a plecat spre Washington. El va conferi cu președintele Johnson. Intr-un interviu acordat revistei „Life", ambasadorul s-a făcut, potrivit agenției France Presse, „interpretul pesimismului crescînd care domnește în unele cercuri din Washington privind posibilitatea unei victorii asupra Vietcongului în condițiile actuale". Taylor a declarat că rezultatul războiului din Vietnamul de sud „este îndoielnic“ și s-a pronunțat în favoarea unor atacuri aeriene în afara granițelor acestei țări. Purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat a menționat că textul acestui interviu a fost văzut și aprobat la Departamentul de Stat.

Condamnare hotărită 
a intervenției străine in Congo
Ecoul internațional al 
de la Stanleyville

Noua intervenție armată fățișă în 
Congo a stârnit vii proteste în opinia 
publică progresistă din întreaga 
lume. Numeroși șefi de state și gu
verne, personalități politice influen
te condamnă cu hotărîre parașuta- 
rea militarilor belgieni, transportați 
la Stanleyville cu avioane america
ne. „Repetând maniera din 1960, pa- 
rașutiștii belgieni s-au dedat din 
nou la acțiuni menite să semene 
moartea și dezolarea în Congo, 
pentru a frustra poporul con- 
golez de dreptul său inalienabil 
la independență" — se spune 
în declarația guvernului Guineei. 
„Față de această agresiune, noi 
proclamăm solemn că voința a- 
fricanilor de a-și apăra libertatea lor 
va fi mai puternică decît bombele 
imperialiștilor“ — a subliniat pre
ședintele Ben Bella într-o declara
ție făcută ziariștilor la Alger. „Gu
vernul kenyan — se spune intr-un 
comunicat dat publicității la. Nairobi 
— regretă profund că în ciuda nu
meroaselor apeluri lansate de primul 
ministru Jomo Kenyatta, în calitatea 
sa de președinte al Comisiei O.U.A. 
pentru Congo, diferitelor părți inte
resate în conflictul congolez pentru 
ca ele să înceteze focul și să caute 
să ajungă la o reglementare pașni
că..., americanii, belgienii și merce
narii au trecut la atac“. „Operațiu
nea belgiană, sprijinită de aviația a- 
mericană în Congo, scria și ziarul 
japonez „Yomiuri“, a fost coordona
tă, printr-o înțelegere prealabilă, 
cu atacul forțelor guvernamentale 
congoleze, devenind în felul acesta o 
intervenție militară de netăgăduit".

Protestând împotriva noii inter-

evenimentelor

venții militare străine în treburile 
Congo-ului, reprezentanți ai opiniei 
publice africane și mondiale resping 
încercările de a prezenta lucrurile ca și cum ea ar fi fost săvîrșită din 
considerente umanitare, pentru „a 
salva europenii aflați la Stanley
ville“. Președintele Algeriei a decla
rat că „Belgia și Statele Unite s-au 
folosit de ostateci ca un alibiu pen
tru operațiuni". Subliniind că „ade
văratul scop al agresiunii în Congo 
nu a fost asigurarea securității străi
nilor, ci lichidarea mișcării naționale 
congoleze", presa egipteană scrie în 
editorialele apărute ieri că „Chombe 
nu a cîștigat. El n-a avut curajul să„Hotărîrea de intervenție a fost luată în urma consultărilor <,cu Anglia, S.U.A. șl cu guvernul central congolez' ; guvernul francez a fost, de asemenea, înștiințat a- supra operației —• a declarat, marți în parlamentul belgian ministrul de externe Spaak.
înainteze spre oraș. Avioanele ame
ricane, parașutiștii belgieni și mer
cenarii albi au fost aceia care au 
desfășurat de fapt lupta, însă victo
ria finală va fi cîștigată de oamenii 
liberi din Congo". Aceeași idee re
vine și în ziarul „Algemeen Dag- 
blad", care apare la Rotterdam : 
„Ceea ce noi regretăm în legătură 
cu această acțiune este faptul că pa- 
rașutarea de trupe belgiene în 
Stanleyville a coincis cu intrarea 
trupelor guvernamentale congoleze 
în acest oraș. In mod inevitabil, 
aceasta va crea în Africa impresia

Declarația guvernului sovieticMOSCOVA 25 (Agerpres). — După cum transmite agenția TASS la 25 noiembrie la Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. i-a fost înmînată lui H. Cools, ambasadorul Belgiei în U.R.S.S., o declarație a guvernului sovietic în legătură cu debarcarea de parașutiști belgieni și ocuparea prin forța armelor a orașului Stanleyville.Aceste acțiuni, se spune în declarație, „sînt privite de guvernul sovietic ca un nou act grosolan .de intervenție armată în treburile interne ale Republicii Congo din partea Belgiei, S.U.A. și Angliei, care continuă politica de samavolnicie și violență față de poporul congolez".„Actele de agresiune în Congo — se arată în continuarea declarației — constituie o sfidare fățișă la a-

dresa statelor africane care au cerut, prin intermediul Organizației Unității Africane, încetarea amestecului străin în treburile interne ale Republicii Congo. Ele reprezintă o încălcare flagrantă a Cartei Organizației Națiunilor Unite și creează un pericol pentru pacea și securitatea internațională".Guvernul sovietic cere cu hotărîre încetarea imediată a intervenției militare și retragerea din Congo a tuturor trupelor belgiene, precum și a tuturor mercenarilor străini.
★Declarații cu conținut similar au fost adresate lui H. Trevelyan, ambasadorul Marii Britanii în U.R.S.S., și lui W. J. Stassel, însărcinatul cu afaceri ad-interim al S.U.A. în U.R.S.S.

Reacții după discursul

lui Wilson
„Planurile americane 
au primit o lovitură"

In presa americană declarația 
Wilson în Camera Comunelor a

lui 
tre

cut pe planul al doilea convorbirile 
de la Washington ale ministrului de 
externe vest-german Schroeder.WASHINGTON POST : „Planurile americane privind crearea unor forțe nucleare multilaterale în cadrul N.A.T.O., au primit luni o puternică lovitură, cînd guvernul laburist britanic și-a reafirmat politica sa pe care o anunțase înainte de alegeri".NEW YORK TIMES : ~occidentală și Statele purtat luni convorbiri diplomatice la nivel ridicat. (Referirça este legată de convorbirile lui Schroeder la Washington. — N. R.). Dar ochii și urechile celor două părți au fost îndreptate spre Londra“.

Presa britanică scrie :DAILY EXPRESS : „Wilson să pună pe masa tratativelor submarinele britanice prevăzute cu rachete „Polaris“ ca un obiect de schimb contra unei participări britanice la F.N.M., pe care guvernul britanic dorește să o evite“.TIMES : „In mod surprinzător cele mai multe comentarii germane au interpretat discursul lui Wilson ca o clară respingere a ideii F.N.M. Observatorii informați consideră că proiectul F.N.M. nu va mai putea fi realizat dacă Marea Britanie l-a respins în forma preconizată pînă în prezent de către S.U.A. și R. F. Germană. Orice altă rezolvare fără Marea Britanie ar însemna, în mod practic, o forță nucleară americano- (vest) germană pe care americanii nu o pot promova și pe care vest-ger- manii nu au posibilitatea să o realizeze."

„Germania Unite au

vrea

„Speranțele Bonnului 
au scăzut la zero grade"

VEST - GERMANĂ .Speranțele Bonnului refe- în curînd aAGENȚIA
D.P.A.: „r_ ritoare la o realizare
că parașutiștii belgieni au intervenit 
în favoarea trupelor guvernamenta
le, cu atît mai mult cu cît avangăr
zile trupelor guvernamentale congo
leze sînt compuse din mercenari“.

Diferite ziare din Africa, Orientul 
Mijlociu și din alte regiuni ale lumii 
au adresat apeluri O.N.ÿ. și O.U.A.. 
de a condamna intervenția și a 
chema la încetarea ei. Astfel, ofi
ciosul sirian „Al Saoura" scrie : 
„Organizația Unității Africane, ță
rile neangajate și țările arabe tre
buie să adopte o poziție hotărită și energică, care să fie conformă cu 
dorința popoarelor lumii". După 
cum anunță agențiile de presă, la 
cererea Algeriei, grupul țărilor a- 
fricane la O.N.U. s-a întrunit 
miercuri pentru a lua în discuție 
evenimentele din Congo.

Exprimând semnificația mai largă 
a intervenției și neliniștea pe care a 
trezit-o în rîndul popoarelor africa
ne, ziarul „Ghanaian Times“ apre
ciază că „intervenția în Congo des
chide o nouă 
neocolonialistă 
care tinde să 
independentă. înainte de toate, acea
stă acțiune — scrie ziarul — dove
dește că nu au fost abandonate în
cercările de creare a unui focar al 
neocolonialismului în inima Africii, 
unind Pretoria, Salisbury, Angola și 
Congo într-o axă controlată și folo
sită de capitalul monopolist interna
țional și bazată pe doctrina „supe
riorității rasiale".

Agenția France Presse, comentând 
poziția Franței față de parașutarea 
militarilor belgieni la Stanleyville, 
scrie că „în ceea ce privește Franța 
ea nu încetează să recomande o po
litică de neintervenție în treburile 
interne ale Congoului, considerînd 
că problemele trebuie rezolvate de 
congolezii înșiși fără g imixtiune 
din afară. Ea (Franța — n. r.) apre
ciază, de asemenea, că o acțiune de 
ordin umanitar putea fi concepută 
în mod cu totul distinct de orice in
tervenție în politică". In același 
mod se exprimă și ziarul „Stock- 
holms-Tidningen", apropiat de cercu
rile guvernamentale suedeze, care 
scrie : „Problema Congoului nu 
poate fi altfel rezolvată decît de 
către congolezii înșiși. Acțiunea a- 
mericano-belgiană a îngreunat o 
reglementare pașnică. Pentru agra
varea și internaționalizarea situației 
din Congo, care ar putea interveni, 
guvernele din Washington și Bru
xelles poartă întreaga răspundere. 
Nu este atât de ușor de găsit o ie
șire din această criză internațională 
cînd se trimit parașutiști într-un 
oraș din jungla congoleză“.

Este semnificativ că chiar și ziare care, ca londonezul „Times“, încear
că să ia apărarea intervenției invo- 
cînd pretextul „umanitarismului", 
recomandă totuși încetarea ameste
cului armat. „Trupele belgiene tre
buie să fie retrase".

Popoarele lumii își exprimă adîn- 
ca solidaritate cu poporul congolez, 
în a cărui dramă a început o nouă 
fază. Ele cer cu insistență să se 
pună capăt intervenției străine în 
Congo, astfel ca greu încercatul său 
popor să-și poată hotărî soarta po
trivit cu voința sa de libertate și 
independență.

pagină în ofensiva 
a imperialismului 

recucerească Africa

proiectului F.N.M. au scăzut la zero grade. Afirmațiile lui Wilson au fost primite la Bonn ca un refuz militar și politic de a participa la eforturile americano-vest-germane de a da viață planului F.N.M. Deoarece președintele Franței, generalul de Gaulle, a respins orice participare la F.N.M., refuzul britanic va face, după părerea Bonnului, ca și alți parteneri ai N.A.T.O. să nu participe la acest plan“.BONN. — Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului U.C.D., Rainer Barzel a declarat : „Sîntem decepționați de „nu“-ul primului ministru britanic opus F.N.M. Speranțele de a se putea negocia noile propuneri britanice par a nu se realiza“.

din nou sub presiuneLONDRA 25 (Agerpres). — 
După cum transmit agențiile de 
presă, marți după-amiază și 
miercuri dimineață lira sterlină s-a 
aflat din nou „sub presiune“ pe 
piețele de schimb internaționale.Pentru a preveni o prăbușire a lirei sterline, scrie agenția France Presse, Banca Angliei a primit miercuri din partea băncilor centrale vest-europene și americane un împrumut de 3 miliarde de dolari.

Corespondență din Roma Ș IfilC

a rezultatelor urnelor

Va vizita premierul englez 
Parisul ?LONDRA 25 (Agerpres). — Deputatul laburist Robert Maxwell l-a interpelat în Camera Comunelor pe primul ministru Wilson dacă intenționează să întreprindă o vizită oficială în Franța în vederea îmbunătățirii relațiilor anglo-franceze. Harold Wilson a amintit în răspunsul său că între 6 și 10' decembrie va pleca la Washington pentru a se în- tîlni cu președintele american și că, pentru moment, nu se poate pronunța în legătură cu alte eventuale vizite. El i-a acuzat pe conservatori de înrăutățirea relațiilor dintre Anglia și Franța. După ce a precizat că Londra și Parisul au păreri diferite asupra proiectului american de creare a forțelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O., premierul britanic și-a exprimat speranța că în viitor relațiile Angliei cu Franța vor fi îmbunătățite.
în U.E.O. se cere
o „restructurare" a N.A.T.O.PARIS 25 (Agerpres). — Comitetul politic al Uniunii Europei Occidentale (U.E.O.) a adoptat o recomandare prin care se cere o restructurare a N.A.T.O. și noi inițiative privind unificarea politică a Europei occidentale. Potrivit recomandărilor comitetului, Consiliul ministerial al U.E.O. va trebui să întreprindă acțiuni pregătitoare în vederea reorganizării N.A.T.O.
OFENSIVA

PSIHOLOGICĂ
Pleacă, nu pleacă ? Anunțurile și 

dezminjirile se succed. Cert e numai fap
tul că generalul Peron și partizanii săi 
duc o ofensivă psihologică pe care ob
servatorii occidentali o denumesc „ope
rația întoarcerii” în Argentina. Agențiile 
de presă anunțau miercuri din Madrid, 
din „surse demne de încredere", că pre
parativele de plecare ale fostului pre
ședinte argentinian sînt în toi și că a- 
cesfa intenționează să revină la Buenos 
Aires la începutul' lunii viitoare, după o 
escală în capitala Paraguayului, așteptînd 
aici „momentul propice". S-a aflat că 
Peron a adresat duminică o scrisoare șe
fului Casei militare a lui Franco, căruia 
îi mulțumește pentru îndelungata găz
duire și anunță că va pleca în Argentina 
deoarece „nu vrea să rămină surd" la 
apelul celor care îl cheamă. „Operația 
întoarcerii" ar cuprinde, potrivit cores
pondentului din Madrid al agenției 
France Presse, un plan prevăzînd o insu
recție care, speră peronișfii, i-ar permite 
șefului lor să intre în țară ca un trium
fător.

Dar între timp ex-președintele a pri
mit un „duș rece” ! Bonito Abad Ro
drigues, unul dintre delegații tineretului 
peronist, care l-a vizitat la Madrid, a de
clarat, în prezența colaboratorilor lui 
Peron, că o reîntoarcere in acest mo
ment ar constitui un eșec, nefiind încă 
„coaptă". Rodrigues a dat să se înțelea
gă că tinerii „justițialiști", considerați ca 
„vîrful de lance” al planului de înapoie
re, ar putea să refuze sprijinul lor. După 
aceste
se 
în

„amănunte”, comentatorii apuseni 
întreabă ce „surprize" va oferi Peron 
zilele următoare.

«

SOFIA 25 (Agerpres). — Intre și 20 noiembrie 1964 a avut loc Sofia cea de-a XVIII-a ședință a Comisiei Permanente C.A.E.R. pentru agricultură. La ședința Comisiei au luat parte delegații din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară și U.R.S.S. în calitate de observatori au participat la ședința Comisiei reprezentanți ai R. P. Chineze, R. P. D. Coreene, Cuba și R. D. Vietnam.Comisia a analizat problemele legate de dezvoltarea hidroameliora- țiilor, de sporirea în următorii ani a producției semințelor de soi, rezultatele încercărilor internaționale ale soiurilor în anii 1961-1963 și planul acestor încercări pe 1965. De a- semenea, Comisia a analizat unele probleme ale mecanizării agriculturii și silviculturii, precum și problemele de colaborare a țărilor membre C.A.E.R. în domeniul veterinar, a adoptat principalele orientări ale coordonării cercetărilor tehnico-ști- ințifice în agricultură și silvicultură. Comisia a aprobat planul activității sale pe anul 1965, care prevede lărgirea continuă a colaborării între țările membre C.A.E.R. în domeniul agriculturii și silviculturii.Ședința Comisiei s-a desfășurat în spirit de prietenie și colaborare tovărășească.

17 la

La Roma se conturează acum imaginea 
statistică globală a rezultatelor urnelor și 
pentru noile consilii comunale. Afenjia 
cercurilor politice este reținută însă, în 
primul rînd, de datele înregistrate în 
scrutinul pentru distribuirea mandatelor 
în consiliile provinciale. (N. R. rezulta
tele definitive au fost publicate miercuri 
de ziarul nostru). Două ziare explică 
astăzi acest interes special. „Alegerile 
pentru administrațiile provinciale — 
unde partidele se prezintă cu simbolurile 
lor iradif'onale, — scrie „Paese Sera”, 
se aseamănă mult cu cele parlamentare". 
Iar „II Messagero” precizează că „în 
consultările provinciale, corpul electoral 
face alegerea sa în principal pe baza 
ideilor sale politice, în timp ce în cele 
comunale intervine influența unor situa
ții locale specifice*. ,,Ce indică votul de 
la 22 noiembrie?" — se întreabă ace
lași cotidian, remarcînd că „indicația 
cea mai importantă a acestor alegeri 
este că partidul comunist a obținut un 
număr sporit de voturi față de consul
tările electorale precedente”. Comentarii 
similare se află și în alta ziare italiene 
de diverse orientări. Potrivit lui „II Glo
bo", partidul democrat creștin, partidul 
socialist, partidul social democrat și 
partidul republican (care formează ac
tuala coaliție guvernamentală da centru 
stînga) au înregistrat (socotindu-se atît 
regresul voturilor revenite P.D.C. și 
P.S.I. cît și plusul de voturi al P.S.D.I. 
ca și flexiunea ușoară a P.R.) o pierdere 
procentuală de 3,5 la sută față de ale
gerile parlamentare din 1963. Apare 
deci dificilă posibilitatea de a se realcă- 
tui unele coaliții de centru sfînga pro
vinciale existente pînă acum.

Observatorii politici și presa notează 
de asemenea următoarele două concluzii 
derivate din compararea scrutinului ac
tual cu cel din aprilie anul trecut : o a- 
firmare și mai puternică a listelor de 
stînga și blocarea procentului acumulat 
împreună de cele trei partide de dreapta.

Se pare că în zilele următoare vor 
avea loc ședințe ale organelor conducă
toare ale diferitelor partide pentru exa
minarea rezultatelor electorale și a con
secințelor lor. Primele declarații ale unor 
lideri politici, în urma scrutinului de 
duminică și luni, au fost date publicită
ții. Secretarul general al P.C.I., Luigi

Longo, a arătat că „rezultatele alegeri
lor provinciale și comunale repreziintă 
un mare succes pentru partidul comu
nist, pentru clasa muncitoare și pentru 
toți cei care luptă pentru reînnoirea po
litică și socială a Italiei. Partidul nostru, 
a spus Luigi Longo — a mers înainte 
și fajă de alegerile administrative din 
1960 și fajă de cele politice din 1963, 
care au reprezentat, prin cucerirea unui 
milion de voturi în plus, o etapă im
portantă în dezvoltarea sa și 1n reali
zarea politicii sale unitare de reînnoire 
democratică și de progres economic și 
social”.

Giuseppe Saragat, liderul P.S.D.I., a 
declarat că este satisfăcut de progresul 
înregistrat la scrutin de P.S.D.I., iar se
cretarul P.S.I.U.P., Vecchietti, a apreciat 
concluziile alegerilor, In ce privește parti
dul său, drept „un puternic impuls pen
tru a merge înainte".

La palatul Chiggi a avut loc o întîl- 
nire între premierul Moro și vicepre
ședintele Consiliului da Miniștri, Nenni, 
în cursul căreia s-a examinat votul de la 
22 noiembrie și Influentele lui posib'le 
asupra situajiei guvernului. După cum 
s-a anunțat aici, înttlnirea a fost solici
tată de Moro, care a vrut să cunoască 
opinia socialiștilor. La sfîrșitul colocviu
lui, purtătorul de cuvînt de la palatul 
Chiggi a comunicat că rezultatele ale
gerilor sînt considerate „satisfăcătoare”.

Datele definitive ale alegerilor pentru 
noile consilii comunale nu au fost încă 
publicate. Se cunoaște însă distribuirea 
mandatelor în 700 de comune cu o 
populație mai mare de 10 000 de locui
tori, unde și la alegerile administrative 
din 1960 și la cele actuale s-a votat în 
baza sistemului proportional. Au cîștigat 
mandate în plus, fată de alegerile din 
1960, partidul comunist, partidul social- 
democrat, partidul liberal ; au pierdut 
mandate partidul democrat creștin, parti
dul socialist, monarhiștii și neofasciștii. 
In noile consilii din aceste localități, lis
tele comune de sfînga au obfinut 103 
locuri în plus ; listele mixte de centru 
stînga au înregistrat o pierdere de 60 
locuri, iar cele mixte de centru au pier
dut 42 de locuri.

Octavian PALER
25 noiembrie, (prin telefon),

Prezențe culturale romînești
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Ma/rți, 

în cadrul unei întâlniri cu reprezen
tanți ai cercurilor muzicale din Mos
cova, compozitorul romîn Tiberiu 
Olah a vorbit despre noile creații 
muzicale romînești. In încheierea în
tâlnirii, compozitorii și muzicologii 
moscoviți au ascultat cîteva din lu
crările lui Olah. Tiberiu Olah a fost 
felicitat de A. Haciaturian și de alți 
compozitori sovietici pentru crea
ția sa.

★

NEW YORK 25 (Agerpres).— In 
cadrul vizitei pe care o face în 
S.U.A., artistul poporului Radu Beli- 
gan, președintele Consiliului teatre
lor, a fost primit la Departamentul 
de Stat de către Ralph Jones, direc
tor ad-interim al Direcției de schim
buri culturale cu țările est-europene 
din Departamentul de Stat. La 
Washington, Radu Beligan a vizitat 
Biblioteca Congresului și biblioteca 
„Shakespeare“, teatrul „Arena Sta
ge", unde a asistat la repetiții și la 
un spectacol. La secția de teatru a 
Universității catolice, el s-a întâlnit 
cu profesori și studenți, a discutat

Secretarul de stat 
pentru afaceri externe 
al R. S. F. Iugoslavia 
a sosit la ParisPARIS 25 (Agerpres). — La 25 noiembrie a sosit la Paris Kocea Po- povici, secretar de stat pentru afaceri externe al R.S.F. Iugoslavia. După cum informează agenția Ta- niug, el va purta convorbiri cu Couve de Murville, ministrul de externe al Franței, privitoare la diferitele aspecte ale relațiilor dintre cele două țări și în legătură cu problemele internaționale actuale.

REYKJAVIK. La Reykjavik s-au în
cheiat lucrările celui de-al 14-lea Con
gres al Partidului Socialist Unit din 
Islanda. Președinte al partidului a fost 
reales Einar Elgeirsson.

MOSCOVA. Cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 70 de ani, vestitul explora
tor polar Ivan Papanin a fost decorat 
pentru a 7-a oară cu Ordinul „Lenin“.

WASHINGTON. Președintele Uniu
nii naționale a fermierilor amerioani, 
James Patton, a declarat că a propus 
președintelui Johnson convocarea ri
nei conferințe economice și comercia
le mondiale în anul 1965, „în scopul 
de a elabora regulamente privind co
merțul internațional“. Această confe
rință ar trebui să examineze toate po- 
sibilitățile de acordare unui regim 
preferențial pe termen lung țărilor în 
curs de dezvoltare, precum și a cre
ditelor pe termen lung pentru a sa 
încuraja o dezvoltare economică de
plină.

INTERVIU
probleme ale învățămîntului teatral 
și a împărtășit din experiența tea
trului romînesc.

★
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Ambasada R. P. Romîne din Wa
shington a transmis Universității 
Statului Washington din Seattle un 
număr de 140 volume romînești, ca 
dar din partea Universității Bucu
rești. Dr. Charles Odegaard, pre
ședintele Universității Washington, 
a transmis Universității București 
mulțumiri pentru aceste volume, 
prin care profesorii și studenții Uni
versității Washington vor putea să 
cunoască mai 
țara noastră.

AL LUI ALVARO CUNHAL

multe lucruri despre

★25 — CorespondentulVARȘOVIA
Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite: 
La Poznan s-a deschis o expoziție de 
cărți apărute in editura Academiei 
R. P. Romîne. Expoziția a fost inau
gurată de prof. F. Koeboke, prorec
torul Universității din Poznan, care 
a vorbit despre succesele științei și 
culturii romînești. Din partea Edi
turii Academiei R. P. Romîne a luat 
cuvîntul Florian Stoenescu, director 
adjunct al editurii.

PRAGA 25 (Agerpres). — Vaclav David, ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, a sosit pentru o scurtă vizită oficială în Franța. El a declarat unui corespondent C.T.K., că va discuta cu ministrul de externe francez despre posibilitățile adîncirii relațiilor dintre Franța și Cehoslovacia. „In ultimul timp, a subliniat V. David, colaborarea ce- hoslovaco-franceză s-a dezvoltat bine, ambele țări fiind interesate în extinderea relațiilor economice, comerciale și culturale".

BONN. Regele Iordaniei, Hussein, a 
sosit într-o vizită oficială în R. F. Ger
mană, unde va avea întrevederi cu pre
ședintele Liibke, cu cancelarul Erhard 
și cu alte oficialități vest-germane.

NEW YORK. Hubert Humphrey, 
vicepreședintele ales al Statelor Unite, 
a declarat, printre altele, în cadrul 

ur-
ne- 
de

unei întruniri la New York, că în 
mătorii cinci ani S.U.A. vor avea 
voie de 400 000 de școli noi și 
800 000 de cadre didactice.

BERLIN. Un grup de 76 de peda
gogi din S.U.A. care fac o călătorie de 
studii în mai multe țări din Europa 
au sosit la 24 noiembrie la Berlin. Ei 
vor vizita școli din Berlin și se vor 
informa asupra problemelor învăță
mîntului din R.D.G.

GENEVA. In urma hotărîrii Curții 
de jurați din Rouen, marți a fost ex
trădat în Elveția Rhadames Trujillo,

fiul fostului dictator al Republicii Do
minicane.

NICOSIA. Intr-o declarație, pre
ședintele Makarios s-a pronunțat din 
nou împotriva bazelor militare străine 
din insulă, reamintind că desființarea 
lor este indispensabilă unirii Ciprului 
cu Grecia. Din Londra, citind surse 
britanice competente, agenția A.F.P. 
relatează că Anglia este dispusă să 
faciliteze realizarea unui acord în 
problema cipriotă acceptabil tuturor 
părților interesate, dar că șansele unui 
astfel de acord în afara O.N.U. sînt 
actualmente destul de slabe.

MONTEVIDEO. Guvernul Urugua
yan a anunțat devalorizarea cu 14 la 
sută a pesoului (moneda națională).

DETROIT. In urma înțelegerii in
tervenite între administrația companiei 
de automobile „Ford“ și sindicatul 
muncitorilor din această industrie, pa
tru din cele 16 unități ale companiei

Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului Comunist din Portugalia, a declarat într-un interviu acordat ziarului „Pravda“ că actuala situație permite să se afirme că nu va trece mult timp și o nouă ofensivă puternică a poporului portughez, in avangarda căruia se află partidul comunist, va scoate în evidență lupta eroică dusă împotriva regimului fascist al lui SalazapAlvaro Cunhal a subliniat că în mișcarea de solidaritate cu poporul și cu comuniștii din Portugalia un ioc de frunte îl dețin P.C.U.S. și celelalte partide frățești din Cehoslovacia, Romînia și alte țări socialiste, din Franța, Italia, Marea Britanie, Algeria, Brazilia și multe alte țări.
1 f> ilLI

Zilele trecute, pe bordul cargobotu1 
lui Pyrrhus, aflat la Liverpool (Lan
cashire), a izbucnit un incendiu. 
Echipele de pompieri, după o luptă 
de cîteva ore cu flăcările, au fost 

nevoito să părăsească vasul

au reluat lucrul, patru urmează să-și 
înceapă producția joi, cinci vineri, 
iar restul pînă luni. Greva muncitori
lor, declanșată la 6 noiembrie, a pro
vocat mari pierderi, întrucît nu s-a 
realizat producția unui număr de 
115 000 de automobile și 15 000 da 
autocamioane.

ADEN. Deținuții politici din închi
soarea As-Sabiha din Aden au adresat 
un mesaj autorităților 
protestează împotriva 
care sînt supuși.

locale în care 
torturilor la

cei 5 gemeniPARIS. Unul din 
născuți în Franța la începutul acestei 
săptămîni a încetat din viață. Doc
torii declară că nu pot prezice șansele 
de supraviețuire a celorlalți patru. Un 
buletin medical arată că doctorii sînt 
îndeosebi îngrijorați în privința unuia 
dintre cei doi băieți rămași, a cănii 
respirație a devenit prea rapidă și 
neregulată.
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