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■ Conferința organizației raionale de partid Huși
(pag. 2-a)

■ VIAȚA CULTURALĂ
• Pe ecranele cinematografelor
• în sălile de concert

COMUNICATUL Pe șantierele
navale

Direcției Centrale de Statistică cu privire
la îndeplinirea Planului de stat

al Republicii Populare Romine pe anul 1964
Planul de stat pe anul 1964 a fost realizat după cum urmează :

I. INDUSTRIE
Producția principalelor produse industriale în anul 1964 se prezintă 

astfel:

Sîmbătă la Șantierul naval din 
Brăila a fost lansat la apă primul 
șlep de 1 000 de tone din producția 
anului 1965. La realizarea părții de 
construcție pe cală muncitorii șan
tierului au folosit albume combinate 
de croire pentru utilizarea cit mai 
economică a tablei și pentru redu
cerea pierderilor de materiale. Alte 
șlepuri din aceeași serie de 1 000 de 
tone se află pe cheiul de construc
ție. S-a introdus în fabricație și o 
nouă serie de șlepuri de 1 700 de 
tone.

producției globale indus- 
anul 1964 a fost îndeplinit

Planul 
triale pe 
în proporție de 102,6 la sută.

Producția globală industrială 
crescut față de anul 1963 cu 14,1 
sută. în industria mijloacelor

a 
la 
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producție creșterea a fost de 15,8 la 
sută și de 10,9 la sută în industria 
bunurilor de consum.

Pe principalele ramuri, producția 
a crescut față de anul 1963 după 
cum urmează :
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Pe ministere, organizații centrale, globale industriale* a fost îndeplinit 
sfaturi populare, planul producției după cum urmează :

Procentul de îndeplinire 
a planului pe anul 1964

CARTEA LA SATE

Industriei Construcțiilor de Mașini 
Industriei Petrolului și Chimiei 
Industriei Metalurgice
Minelor și Energiei Electrice 
Industriei Construcțiilor 
Economici Forestiere
Industriei Ușoare 
Industriei Alimentare

102,2
100,6
104.4
102.5
105,0
105,4
102,2
101,9

Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul
Unitățile industriale ale Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor
Unitățile industriei poligrafice ale Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă
Unitățile industriei locale ale sfaturilor populare 
Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești

104,0

103,8
106,7
103,5

Producția globală industrială a 
fost în 1964 de 2 ori mai mare decît 
în 1959. In perioada 1960—1964 rit
mul mediu anual de creștere a fost 
de 14,8 la sută, față de circa 13 Ia 
sută prevăzut în Directivele Con
gresului al III-lea al P.M.R. pentru 
întreaga perioadă a planului de șase 
ani.

Producția mijloacelor de produc
ție a crescut de 2,1 ori față de 1959, 
cu un ritm mediu anual de creștere 
de 16 Ia sută ;
s-au 
hîrtîei și celulozei (24 la sută), în in
dustria energiei electrice și termice 
(18,8 la sută), în industria construc
țiilor de mașini și prelucrării meta
lelor (18,2 la sută).

Nivelul producției globale prevă
zut prin Directivele Congresului al 
III-lea al P.M.R. pentru 
fost depășit în 1964 
tria construcțiilor de 
prelucrării metalelor.

ritmuri superioare
realizat în industria chimiei.

anul 1965 a 
de indus- 

mașini și a

Producția bunurilor de consum a 
fost în 1964 mai mare cu 80 la sută 
față de 1959 și s-a realizat un ritm 
mediu anual de creștere de 12,5 la 
sută.

în anul 1964 planul a fost îndepli
nit și depășit la majoritatea produ
selor industriale. S-au produs peste 
plan importante cantități de : fontă, 
oțel, cocs metalurgic, laminate fini
te pline, țevi de oțel, cărbune, ule
iuri minerale, motoare cu combustie 
internă, instalații de foraj complete, 
utilaje tehnologice pentru fabrici 
de ciment, rulmenți, produse sodice, 
îngrășăminte fosfatice, antidăună- 
tori, detergenți, lacuri și vopsele, 
anvelope auto-tractor-avion, celu
loză, ciment, geamuri trase, cheres
tea, plăci din particule aglomerate, 
plăci fibrolemnoase, mobilă, aparate 
de radio, frigidere, țesături, încăl
țăminte, unt, brînzeturi, zahăr, ule
iuri comestibile etc.

UN AN BOGAT
ÎN REALIZĂRI

Cîteva date cu privire la îndeplinirea 
planului de stat pe 1964

• Planul anual al producției 
globale industriale a fost înde
plinit în proporție de 102,6 la 
sută.

• Comparativ cu anul 1963, 
producția globală industrială a 
crescut cu 14,1 la sută și a fost 
de două ori mai mare decit în 
1953.

• In perioada 1960—1964 rit
mul mediu anual de creștere a 
producției globale industriale a 
fost de 14,8 la sută, față de cir
ca 13 la sută prevăzut în Directi
vele Congresului al III-lea al 
P.M.R. pentru întreaga perioadă 
a planului de șase ani.

• In 1964, volumul vînzărilot 
de mărfuri prin comerțul socialist 
a fost de 62,8 miliarde lei, cre3- 
cihd cu 8 la sută în comparație 
cu anul precedent și cu 75 la 
sută față de anul 1959.

• Volumul comerțului exterior 
a crescut cu 12 la sută față de 
1963 și de peste 2 ori față de 1959, 
depășindu-se cu un an mai de
vreme nivelul prevăzut pentru 
1965. In anul 1964 țara noastră a 
avut relații comerciale cu peste 
100 de țări și a participat la 35 
do tirguri și expoziții internațio
nale.

Unitatea 
de 

măsură

Producția efectivă 1964

Date 
absolute

In procente 
față de 

1963

Fontă mii tone 1 924 113
Oțel mii tone 3 039 112
Laminate finite pline mii tone 2 062 108
Țevi de oțel mii tone 551 115
Cocs metalurgic mii tone 1 146 100,4
Cărbune brut extras mii tone 11 123 108
Țiței extras mii tone 12 395 101
Produse petroliere albe mii tone 6 888 104
Uleiuri minerale mii tone 448 110
Gaz metan mii. mc 11 417 113
Energie electrică mil. kWh 13 826 118
Energie termică mii Gcal 6 429 140
Mașini-unelte pentru așchierea me-

talelor bucăți 6 987 131
Motoare cu combustie internă mii CP 770 140
Motoare electrice peste 0,6 kW mii kW 1 099 109
Generatoare electrice de curent al-

ternativ mii kVA 156 147
Transformatoare de forță peste

0,25 kVA mii kVA 3 392 99,5
Instalații de foraj complete bucăți 122 102
Utilaje tehnologice pentru industria

chimică tone 51 592 117
Utilaje tehnologice pentru prelucra-

rea țițeiului tone 16 226 115
Utilaje tehnologice pentru industria

siderurgică și turnătorii tone 39 895 119
Utilaje tehnologice pentru fabrici de

ciment tone 7 431 103
Vagoane de marfă magistrale bucăți 8 319 162
Locomotive Diesel electrice de

2 100 CP bucăți 85 144
Autovehicule bucăți 22 112 110
Rulmenți mii bucăți 11 068 126

Sodă calcinată și caustică mii tone 540 108
Acid sulfuric mii tone 417 122
îngrășăminte chimice (substanță ac-

tivă 1000/o) mii tone 219 119
— îngrășăminte fosfatice (100% PsOs) mii tone 111 112
— îngrășăminte azotoase (100% N) mii tone 108 127
Antidăunători tone 20 512 108
Coloranți organici tone 6 133 103
Lacuri și vopsele tone 38 297 115
Negru de fum tone 35 394 107
Cauciuc sintetic tone 19 373 328 1
Mase plastice și rășini sintetice 100% tone 47 673 155
Fibre și fire chimice tone 6 215 109
Anvelope auto-tractor-avion mii bucăți 1 206 131
Celuloză mii tone 223 114
Hîrtie mii tone 212 111
Ciment mii tone 4 752 109
Materiale de zidărie (în echivalent

cărămizi ceramice normale) mii. bucăți 1 068 93
Prefabricate din beton armat mii mc 848 124
Geamuri trase în echivalent 2 mm

grosime mii mp 25 205 105
Cherestea mii mc 4 629 101
Placaj mii mc 187 118
Plăci din particule aglomerate mii tone 126 126
Plăci fibrolemnoase mii tone 128 173
Țesături de bumbac și tip bumbac mii. mp 302 100,2
Țesături de lină și tip lină mii. mp 41 107
Țesături de mătase și tip mătase mii. mp 32 105
Tricotaje mii bucăți 68 138 120
Confecții din țesături mii. lei 6 694 112
încălțăminte mii per. 36 522 106

din care:
— încălțăminte din piele mii per. 24 461 107
Mobilă mii. lei 2 589 115
Televizoare mii bucăți 55 82
Aparate de radio mii bucăți 271 113
Frigidere mii bucăți 101 141
Mașini electrice de spălat rufe pen-

tru uz casnic mii bucăți 89 81
Carne mii tone 284 107
Preparate și conserve de carne tone 75 274 101
Pește tone 32 376 94
Conserve și semiconserve de pește tone 9 280 103
Lapte de consum (inclusiv lapte

praf) mii hl. 2 429 104
Brînzeturi tone 55 074 127
Unt tone 18 963 117
Uleiuri comestibile mii tone 168 105
Zahăr mii tone 349 121

1) Producția a început în trimestrul II 1963.

Modernizări

• Trei sferturi din sporul pro
ducției industriale a fost obținut 
pe seama creșterii productivității 
muncii. In 1964, productivitatea 
muncii a crescut in industrie cu 
peste 10 la sută față de 1963.

de

• La sfirșltul anului 1964 par
cul de mașini agricole număra 
74 400 tractoare lizice, 63 500 se
mănători mecanice, 35 200 com
bine pentru cereale păioase etc.

• In perioada 1960—1964 s-a 
obținut in medie pe an o produc
ție totală de cereale de 10,3 mi
lioane tone, față de 9,2 milioane 
tone cit a fost media anilor 1955 
—1959, la floarea-soarelui 495 mii 
tone față de 314 mii tone, la sfe
clă de zahăr 2,9 milioane tone 
față de 2,1 milioane tone.

• Volumul investițiilor realiza
te din fondurile statului In anul 
1964 a fost de 37,4 miliarde lei, 
cu 11 Ia sută mai mare decit in 
1963.

• După calcule preliminare, 
venitul național a sporit cu cir
ca 10 la sută față de anul 1963.

• Numărul salariaților din eco
nomia națională a fost
4 100 000, cu 170 000 mal mare de
cit în anul precedent.

• Pentru acțiuni social-cultura- 
le s-a cheltuit de la bugetul sta
tului suma de 20,5 miliarde Iei, 
cu 8 la sută mai mult decit în 
1963.

• In perioada 1960—1964 au 
fost date in folosință populației 
din fondurile statului circa 214 000 
apartamente convenționale, din 
care 51 500 în anul 1964. In ace
eași perioadă populația, în spe
cial cea din mediul rural, și-a 
construit din fonduri proprii cir
ca 457 000 locuințe.

• Peste 750 000 de persoane au 
beneficiat de odihnă și tratament 
in stațiunile balneo-climaterlce, 
tabere și colonii de copii.

• La 1 Ianuarie 1965, populația 
țării a fost de 18 980 000 locuitori.

Realizări însemnate au fost obți
nute în creșterea nivelului tehnic al 
producției ca urmare a dării în func
țiune a noi obiective moderne, în
zestrării întreprinderilor cu mașini 
și instalații cu un înalt grad de teh
nicitate, introducerii de noi pro
cedee tehnologice, mecanizării și 
automatizării în continuare a pro
ceselor de producție ; au fost obți
nute noi realizări în valorificarea 
superioară a resurselor naturale.

Au fost introduse în fabricație noi 
tipuri de mașini, utilaje și instalații 
cu caracteristici funcționale la nive
lul tehnicii moderne, a continuat ac
țiunea pentru îmbunătățirea calității 
producției în toate ramurile indus
triei, s-a lărgit sortimentul bunurilor 
de larg consum.

Noi tipuri de mașini și utilaje cu 
parametri tehnici ridicați au fost 
asimilate și introduse în fabricație, 
ca de exemplu : autocamionul de 5 
tone, un nou tip de vagon de călă
tori, autotransformatoare de 200 mii 
kVA pentru tensiunea de 220 mii 
volți, mașina de încărcat minereu 
cu cupă de 10—16 mc/oră, mașina 
de broșat de 15 tone, mașina de șle
fuit canturi profilate de 5 000 x 150 
mm etc.

Pentru producția anului 1965 au 
fost pregătite : un nou tip de insta
lație de foraj pentru mari adîncimi,

locomotive Diesel hidraulice, mașini 
automate de injecție pentru mate
riale plastice, războiul automat de 
țesut mătase, motoare sincrone de 
100—1 000 kW.

Se fac pregătiri pentru punerea 
în fabricație a grupului turbogene
rator de 50 MW și a cazanului de 
abur cu debit de 420 tone/oră, alte 
tipuri noi de mașini și instalații, 
precum și noi tipuri de mașlni- 
unelte de mare randament.

S-a xtins asimilarea de utilaje 
pentru linii tehnologice și instala
ții complexe cum sînt : linia pentru 
producția acidului sulfuric cu o ca
pacitate de 100 000 tone/an, instala
țiile hidroenergetice pentru centra
lele de pe Bistrița, linia automatiza
tă de produse ceramice pentru con
strucții, instalațiile pentru fabrici de 
placaje și mobilă, complexele de mo- 
rărit și panificație.

Ca urmare a măsurilor luate de 
promovarea sistematică a progresu
lui tehnic în toate ramurile indus
triei, pentru o mai bună folosire a 
capacităților de producție și a teh
nicii noi cu care au fost dotate în
treprinderile, de ridicare continuă a 
calificării cadrelor, planul producti
vității muncii pe anul 1964 a fost de
pășit, trei sferturi din sporul produc-

In viața satului nostru, cartea 
ocupă un loc tot mai însemnat. Sute 
de mii de țărani învață, citesc, își 
îmbogățesc cunoștințele. Alături de 
radio și televiziune, de filme, de 
teatru, de activitatea artistică ama
toare, cartea satisface setea de fru
mos a oamenilor, le lărgește ori
zontul, îi ajută să muncească mai 
bine, mai rodnic. An de an crește 
numărul lucrărilor literare, politice, 
agrozootehnice care iau drumul sa
telor. Fondul de cărți al bibliote
cilor de la sate sporește anual cu 
circa 2 000 000 Re volume. Pe fișele 
celor peste 6 000 de biblioteci sînt 
înscriși 4 000 000 de cititori.

Oglindind creșterea puternică a 
cerințelor culturale ale țărănimii, in 
ultimii ani a intrat în tradiție și a 
dobîndit o mare popularitate „Luna 
cărții la sate", organizată sub aus
piciile Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă și ale Uniunii cen
trale a cooperativelor de consum, 
între 1 februarie și I martie. „Luna 
cărții" constituie un prilej de a îm
bunătăți difuzarea cărții la sate, de 
a populariza noile apariții, de a asi
gura o largă răspîndire a cărții în 
rîndurile maselor de cititori. în 
cursul „lunii cărții la sate" se vor 
organiza în întreaga țară numeroase 
seri literare, simpozioane, recenzii, 
șezători literare pe teme ca : „Din 
creația scriitorului preferat", „Car
tea care mi-a plăcut", „Eroi și fapte 
din cărți", concursuri și procese li
terare, „zile ale cărții" din diferite 
domenii, vor fi organizate vitrine 
cu noutăți, standuri, bazare și ex
poziții de cărți cu vînzare etc.

Multe dintre aceste manifestări 
vor avea loc la bibliotecile comuna
le și sătești. Biblioteca formează 
gustul pentru lectură al cititorilor 
ei, îi familiarizează cu comorile lite
raturii ; pune la îndemîna țăranilor 
cooperatori cărți necesare învăță- 
mîntului agrozootehnic de masă, lu
crări care tratează problemele întă
ririi economico-organizatorice a 
cooperativelor agricole de produc
ție, ale sporirii producției vegetale 
și animale. Biblioteca are și un rol 
deosebit în răspîndirea cărții politi
ce, solicitată mult de oamenii mun
cii de la sate, dornici de a cunoaște 
cit mai aprofundat aspectele vieții 
interne și internaționale, politica 
partidului nostru de construire a so
cialismului și apărare a păcii, roade
le bogate ale acestei politici. Desfă- 
șurîndu-se în perioada campaniei 
electorale pentru alegerile de depu- 
tați de la 7 martie, manifestările 
ganizate în cadrul „lunii cărții 
sate“ constituie în același timp 
prilej de largă popularizare a 
făptuirilor socialismului atît 
plan local cit și în întreaga țară.

Numeroși bibliotecari de la sate, 
oameni cu tragere de inimă și cu 
inițiativă, contribuie la propagarea 
cărții agrozootehnice, politice, știin
țifice sau literare. Cunoscînd pro
blemele locale specifice ale coopera
tivei agricole, planul ei, perspective
le de dezvoltare, ei știu ce-i intere
sează în primul rînd pe cititori, ce 
să le recomande, ce le este necesar, 
în jurul cărților apărute se desfă
șoară deșeori discuții strîns legate 
de problemele concrete ale muncii 
oamenilor. De mare interes se 
bucură, de pildă, în regiunile Argeș, 
Brașov, Dobrogea întîlnirile dintre 
inginerii agronomi și cooperatori pe 
tema „Cum m-au ajutat cunoștin
țele din cărți în activitatea de pro
ducție".

întîlnirile cu scriitori și redactori 
din edituri atrag un mare număr 
de cititori de la sate. Bunăoară, re
dactori ai Editurii agrosilvice se vor 
întîlni cu cititori din regiunile Do
brogea, Crișana, iar redactori de la 
Editura pentru literatură vor orga
niza consfătuiri în regiunile Su
ceava, Cluj etc. în cadrul acestor 
consfătuiri ei vor asculta păreri și 
sugestii din partea țăranilor coope
ratori, a mecanizatorilor și intelec
tualilor de la sate în ce privește te
matica lucrărilor editate, conținutul 
și stilul acestora, prezentarea gra
fică a tipăriturilor.

în cadrul actualei ediții a „lunii 
cărții la sate" se vor desfășura 
ple acțiuni de difuzare pe 
comercială 
diul rural. Există astăzi la 
peste 700 de librării, dintre 
90 folosesc sistemul modern de
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autoservire, 5 800 raioane de libră
rie în magazinele mixte și univer
sale, 28 de autocaravane librării. Li
brăria centrală „Cartea prin poștă" 
și cele 15 secții regionale primesc 
din ce în ce mai multe scrisori din 
toate colțurile țării. Creșterea cu a- 
devărat uriașă a cererii de carte de 
la sate, varietatea mult mai mare 
a necesităților ce urmează a fi sa
tisfăcute ridică sarcini mereu spo
rite în fața celor ce se ocupă de di
fuzarea ei. Azi librarul nu mai poate 
fi un vînzător ca oricare altul ; lui 
i se cere să fie o călăuză competen
tă a cititorului prin noianul cărților 
din rafturi, să-l orienteze, să-i în
lesnească primul contact cu proble
matica unei cărți literare, politice 
sau științifice. E de la sine înțeles 
că librarul are nevoie acum de o 
bună pregătire de specialitate. Coo
perația de consum acordă o justifi
cată atenție instruirii noilor cadre 
de librari. Numai în 1964 au ab
solvit școala inițiată în acest scop 
100 de noi librari, care și-au în
ceput activitatea în unitățile sătești. 
Mai există totuși magazine unde 
vînzarea cărții nu se bucură de a- 
tenția cuvenită, unde noutățile nu 
sînt prezentate la loc vizibil și unde 
nu se întreprinde mai nimic spre a 
face cunoscute lucrările de cel mai 
mare interes pentru săteni. Alte
ori, volumele așteptate de cititori 
întîrzie nejustificat în depozit. Ofi
ciul difuzării cărții din Centrocoop 
trebuie să manifeste mai multă gri
jă pentru repartizarea volumelor în 
funcție de specificul regiunilor și al 
raioanelor și să urmărească modul 
în care cartea ajunge în localitățile 
unde e solicitată. Cartea potrivită 
la locul potrivit — iată care trebuie 
să fie preocuparea permanentă a 
organelor de difuzare ale cooperației 
de consum.

Un fenomen caracteristic răspin- 
dirii cărții în satele noastre este —■ 
pe lîngă creșterea numărului unită
ților de desfacere — dezvoltarea 
mișcării voluntare de difuzori. Fap
tul are o profundă semnificație și, 
prin el, expresia „cartea intră în 
casa omului" capătă, în afara sen
sului său figurat, un sens propriu, 
în 1964, peste 10 000 de difuzori vo
luntari din rîndurile cadrelor didac
tice, bibliotecarilor și altor activiști 
sătești au desfășurat o bogată acti
vitate, difuzînd în primele trei tri
mestre ale anului cărți în valoare 
de peste 7 milioane de lei.

în cursul „Lunii cărții la sate", a- 
cordînd o atenție sporită bunei a- 
provizionări a magazinelor sătești 
cu ultimele apariții editoriale, cu 
volumele cele mai solicitate de ță
rani, organele de difuzare, librarii 
trebuie să colaboreze strîns cu că
minele culturale, cu bibliotecile, spre 
a asigura totodată o popularizare 
atractivă a cărții. E necesar să fie 
generalizate cele mai bune metode 
de informare și servire a cititorilor, 
să fie atrase în munca de răspin- 
dire a cărții tot mai largi active ob
ștești.

„Luna cărții la sate" constituie o 
perioadă în care toți pasionații pro
pagandiști ai cărții își vor uni for
țele pentru a îmbunătăți munca lor, 
pentru a organiza — cu sprijinul 
comitetelor de cultură și artă — 
acțiuni noi și eficiente, cu un bogat 
conținut educativ, la nivelul cerin
țelor actuale ale satului.

îna volumelor

munții Rodnei și Vaser 
s-au dat în folosință 5 
muncitorii forestieri. Tn 
25 cabane au fost puse

am- 
cale 
me- 
sate 
care

or
ia 

un 
în- 
pe

Pentru forestieri

Centrul Bacăului astazi
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Modernizarea unităților comer
ciale din Capitală continuă și în a- 
cest an. In raionul „1 Mai" se vor or
ganiza, pe principiul autoservirii, 
unitățile alimentare de pe str. La
tină nr. 2 ?i magazinul alimentar 
de pe strada Galați 98. In același 
mod se va organiza și unitatea ali
mentară de pe str. Berzei nr. 52 
(raionul „16 Februarie"). In acest 
raion se vor .efectua lucrări de ame
najare și modernizare și la alimenta
rele de pe str. Orhideelor nr. 4 și șo
seaua Giulești. In raionul T. Vladimi- 
rescu, magazinele de pe bd. Muncii 
nr. 90 și calea Călărași nr. 28 se 
transformă în „Alimentare" cu au
toservire, iar cel de pe str. Șep- 
cari nr. 9 se reprofilează, aici ur
mând să se deschidă o unitate de 
cafea-dulciuri. Pe bulevardul 6 Mar
tie, la nr. 17 și 19, se vor deschide 
două bufete-bar înzestrate cu uti
laj și mobilier comercial specific. 
Fosta cofetărie „Tosca", situată tot 
pe b-dul 6 Martie, se va profila ca 
unitate de cafea-tutun. Unități cu 
profil nou își vor mai deschide por
țile în curînd pe b-dul Magheru, 
colț cu Piața Romană, (de cafea- 
tutun) și pe str. Academiei 21—23 
(bufet-bar).

VIȘEU (coresp. „Scînteii"). — în 
parchetele forestiere situate în masivele 
păduroase din 
(raionul Vișeu) 
cabane pentru 
ultimul an alte 
la dispoziția muncitorilor din pădurile 
munților Oaș, Gutin și Maramureș. Nu
mărul cabanelor din raza D.R.E.F. Ma
ramureș se ridică acum la aproape 300. 
Ele au o suprafață locuibilă de circa 
10 000 m p, adăpostind peste 7 000 de 
paturi. Pe lîngă cabanele din pădurile 
maramureșene funcționează 8 dispen
sare și 4 staționare medicale dotate cu 
aparate și utilaj modem și circa 60 Je 
magazine.
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(Continuare in pag. IlI-a)

Vor fi aminate din nou 
lucrările 0. N. U. ?

Agențiile occidentale de presă anunță 
că unele delegații intenționează să pro
pună o nouă amînare a lucrărilor Adu
nării Generale a O.N.U. pe termen de 
o lună sau chiar pînă la toamnă din pri
cina nerezolvării crizei financiare. Adre- 
sîndu-se vineri seara corespondenților de 
presă, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, și-a exprimat opoziția față de 
o nouă amînare a lucrărilor 
menfionînd că de fapt nici 
nu a sugerat în mod formal 
să fie amînată. Președintele 
siuni, Alex Quaison Sackey,
noscut că dorește ca luni să înceapă for
marea Comitetului general al O.N.U.

sesiunii, 
o delegație 
ca sesiunea 
actualei se- 
a făcut cu-

Restabilirea ordinii 
la Damasc

După recentele tulburări care au avut 
loc în capitala Siriei, viafa a reintrat în 
normal. Ieri radio Damasc a făcut cunos
cut conținutul unor mesaje în care co
mercianta din capitală, participant/ la tul
burări, își exprimă sprijinul pentru mă
surile adoptate de autorități.

Un plan de reglementare 
a problemei congoleze

Șeful guvernului revoluționar con- 
golez, Cristophe Gbenye, a expus la 
Alger un plan pentru normalizarea 
situației din Congo, care prevede 
formarea unui guvern reprezentativ 
și retragerea imediată a trupelor 
străine. (Amănunte în pag. IV-a).

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, a trimis președintelui Republicii Islamice Pa
kistan, mareșalul Mohammad Ayub Khan, o telegramă de felicitare cu 
prilejul realegerii sale în funcția de președinte al Pakistanului.

Președintele Pakistanului a adresat o telegramă prin care a mulțu
mit pentru felicitările exprimate.
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ORGANIZAȚII DE BAZA PUTERNICE 
In toate unitățile agricole socialiste
Conferința organizației

In comunele raionului Huși, așe
zate în vecinătatea dealurilor pline 
de rod, au apărut în ultimii ani case 
noi, spațioase, multe din ele lumi
nate electric, cămine culturale, dis
pensare, case de naștere, școli de 8 
ani, toate laolaltă dăruind satelor o 
înfățișare nouă. S-au petrecut aici 
multe schimbări în ultimii ani : oa
menii au început să muncească și 
să trăiască în alt chip.

La temelia tuturor acestor reali
zări — s-a arătat la conferința or
ganizației raionale de partid — se 
află întărirea economico-organizato- 
rică a cooperativelor agricole de 
producție. înnoirile din satele raio
nului sînt legate de eforturile unite 
ale cooperatorilor, de creșterea 
competenței organizațiilor de partid 
în conducerea activității economice. 
Atît darea de seamă, cit și nume
roși vorbitori au evidențiat faptul 
că un rol important în progresele 
realizate a avut întărirea rîndurilor 
organizațiilor de partid prin primi
rea de noi membri și candidați 
dintre cei mai buni țărani coopera
tori, ingineri agronomi, zootehniști, 
mecanizatori, lucrători din G.A.S. 
La sfîrșitul anului 1964, din organi
zația raională de partid făceau par
te cu peste 1 300 de membri și can
didați de partid mai mulți decît în 
1963. Din totalul membrilor și can- 
didaților de partid 91 la sută lucrea
ză nemijlocit în producție.

Anul trecut, comitetul raional de 
partid a analizat de mai multe ori 
activitatea comitetelor de partid 
din cooperativele agricole de 
producție în ce privește primirea în 
partid și dezvoltarea influenței orga
nizațiilor de bază în rîndul coopera
torilor. în urma acestor analize s-a 
stabilit ca munca de primire în rîn- 
durile partidului să fie orientată 
spre organizațiile de bază din brigă
zile de producție cu un număr mic 
de membri și candidați de partid, 
acordîndu-se prioritate celor mai 
harnici cooperatori, brigadieri, șefi 
de echipă, cadrelor tehnico-ingine- 
rești. în acest răstimp, datorită in
tensei munci organizatorice și edu
cative desfășurate, în toate brigăzile 
de producție au fost create organi
zații de bază.

Organizația de bază din brigada

raionale de partid Huși
nr. 2 a cooperativei agricole de pro
ducție din Duda număra anul trecut 
numai cîțiva membri și candidați de 
partid. De aceea influența comuniști
lor, capacitatea lor de mobilizare — 
raportată la numărul mare al țăra
nilor cooperatori — erau reduse. 
Pornind de la această situație, co
mitetul raional a îndrumat organi
zația de bază să pună un accent 
deosebit pe întărirea rîndurilor sale 
cu cei mai de frunte cooperatori ; 
au fost primiți nouă candidați și 
membri de partid, printre care șefii 
de echipă Filip Petru, Emil Matran, 
cooperatoarele Maria Crăsneanu, 
Maranda Mihalache și alții. Intrînd 
în rîndurile partidului, ei s-au stră
duit să facă față cu cinste sarcini
lor încredințate, să se dovedească 
la înălțimea titlului de membru sau 
candidat de partid.

Luînd cuvîntul în cadrul lucrări
lor conferinței, inginerul Maria Pro- 
ca, din cooperativa agricolă de pro
ducție Răducăneni, a subliniat pre
ocuparea organizațiilor de bază de 
a primi în partid un număr mai 
mare de femei, înrîurirea pe care a 
exercitat-o rezultatul acestei pre
ocupări asupra muncii în coo
perativă. „Uneori — a spus tov. 
ing. Proca — în perioadele de vîrf, 
nevoia de brațe de muncă este foar
te mare. De aceea, la unele lucrări, 
considerate pînă atunci accesibile 
numai bărbaților, între altele la al
toiul celor 1 500 000 fire necesare 
plantării a 10 ha cu școală de viță, 
am făcut apel și la femei și, în pri
mul rînd. cum e firesc, la mem
brele organizațiilor de bază".

De o mare însemnătate în crește
rea rîndurilor organizațiilor de 
partid este munca perseverentă de 
educare a celor ce fac parte din ac
tivul fără partid. Organizațiile de 
bază ale cooperativelor agricole de 
producție din Tîrzii, Răducăneni, Be- 
rezeni, Vetrișoaia, Duda, Rînceni și 
altele s-au evidențiat printr-o ase
menea activitate educativă stărui
toare, lămurind celor din activul 
fără partid sarcinile actuale de- 
curgînd din politica partidului, 
calitățile de care trebuie să dea 
dovadă cel ce dorește să intre în rîn
durile comuniștilor. în majoritatea

organizațiilor de bază din cooperati
vele agricole de producție au avut 
loc, pentru activul fără partid, con
ferințe pe teme ca : „înaltul titlu de 
membru de partid", „îndatoririle și 
drepturile membrilor de partid", 
„Partidul Muncitoresc Romîn — 
partid de tip nou" etc. Aproape 1 300 
de tovarăși din activul fără partid 
sînt cuprinși în formele învățămîn- 
tului de partid.

Unii delegați la conferință — prin
tre care Gheorghe Chiriac, Vasile 
Busuioc, Gheorghe Manolache — au 
arătat că grija pentru întărirea or
ganizațiilor de bază nu se poate li
mita la primirea de noi candidați și 
membri ; ea trebuie să se manifeste 
și printr-o înaltă răspundere pentru 
educarea lor. Este necesar ca toți 
să aibă sarcini concrete, pe măsura 
pregătirii lor și să fie ajutați să le 
îndeplinească.

în general, în raionul Huși munca 
de întărire a organizațiilor de bază 
a dat rezultate îmbucurătoare, ceea 
ce s-a reflectat pozitiv și în recol
tele obținute de cooperativele agri
cole. Nu se poate însă trece cu ve
derea — după cum s-a relevat, de 
altfel, și în darea de seamă — că în 
aceleași cooperative unele bri
găzi realizează producții mari, care 
le permit să primească retribuție 
suplimentară, iar altele obțin pro
ducții mult inferioare posibilități
lor existente. Care este oare cauza 
acestor deosebiri ? Răspunsul Dam 
aflat discutînd cu secretarii organi
zațiilor de bază ale cooperativelor 
de producție din Vetrișoaia, Tîrzii, 
Stănilești, Lunca Banului, Epureni, 
Arsura, Averești. Toți au confirmat 
faptul — constatat și de comitetul 
raional — că organizațiile de bază 
din brigăzile rămase în urmă, nea- 
vînd suficiente forțe, n-au reușit 
să cuprindă cum se cuvine toate e- 
chipele, să asigure prezența și in
fluența comuniștilor în toate sec
toarele de activitate.

Conferința organizației raionale 
Huși a cerut noului comitet raional 
să dea un ajutor mai substanțial 
organizațiilor de bază din coopera
tivele agricole de producție pentru 
a-și spori continuu rolul organiza
tor și mobilizator în înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid.

Constantin SOCI

Complexul comercial din cartierul Ceair (Pitești) Foto : A. Ionescu

ȘI DUS A FOST... La sfîrșif de săptămînă

ION ANDREESCU — „Bâlat costumai” ȘTEFAN LUCHIAN — „Cap de copil"
(Din colecția Muzeului Zambaccian)

Pe ecranele cinematografelor

„TITANIC VALS"
Comedia ca-e stă la baza acestui 

film și-i împrumută titlul a văzut pen
tru prima oară luminile rampei în 1932 
și a cunoscut, de-a lungul anilor, o 
frumoasă carieră scenică. Este piesa 
cea mai reprezentativă pentru origina
litatea fecundului ei autor, pentru 
verva satirei sociale proprie mul
tor pagini din dramaturgia lui Tu
dor Mușatescu. Pe ecran, binecu
noscuta pățanie a lui Spirache Necșu
lescu — cu moștenirea aceea fabuloa
să care, picată peste noapte, împinge 
la extrem ambifiile de parvenire ale 
membrilor numeroasei sale familii — 
își păstrează bogăția de sensuri, prile
juiește ridiculizarea moravurilor micii 
burghezii provinciale și, pe un plan 
mai larg, dezvăluirea afacerismului po
litic, a farsei electorale din Romînia 
de odinioară.

Autorii versiunii cinematografice'fsce- 
nariul — Tudor Mușatescu, Paul Căli
nescu ; regia — Paul Călinescu) au 
creat un tablou viu colorat' al provin
ciei romînești dinaihte de război. Via(a 
anostă, cu orizont limitat, din orășelul 
unde se petrece acțiunea este recon
stituită cu autenticitate ; aspectul spe
cific al ■ străzii (de la imaginea însăși 
a stării de înapoiere, de mizerie chiar, 
pînă la felul 
oamenilor și

a se îmbrăca al 
o serie de a- 

mănunte pline de haz și extrem de 
prețiozitatea cos-

de
la

In trenul care gonea spre Timișoa
ra, un bărbat între două vîrste, co
rect îmbrăcat, prezentabil, se gîndea 
la o veche cunoștință, Hilda V. Dacă 
ar fi știut că vine, poate că l-ar fi 
așteptat în gară. N-o mai văzuse de 
ani de zile. Și-o fi schimbat adresa ? 
S-o fi căsătorit ?

Nu se mutase, nu se căsătorise. L-a 
primit ca și altădată, ba chiar cu mal 
multă căldură, deoarece, de cum a 
sosit, vechiul amic a și cerut-o in că- 
sătorie. l-a spus că între timp el stu
diase, devenise inginer. E drept, 
Hilda trebuia să se mute la Constan
ta, unde pretendentul la mina ei lu
cra și avea locuință. Dar constituia 
oare aceasta o stavilă în calea a doi 
oameni care vor să-și unească des
tinele ?

Hilda nu era curioasă din fire, așa 
că nu i-a cerut să-i relateze cum 
și-a petrecut timpul de cînd nu se 
mai văzuseră. Și-a prezentat cunoș
tințelor logodnicul sosit cu expresul. 
Un om influent, cu relații, care poate 
aranja și ce nu-fi trece prin minte. 
Bani nu primește să-l pici cu ceară. 
Totuși — spunea el — fără bani nu 
poate rezolva nimic. Trebuie să-i 
dea altora. Șl printre cunoștințele 
Hildei s-au găsit unii care, în loc să 
meargă pe căi legale în rezolvarea 
unor chestiuni personale, au consi
derat că, apelînd la influentul lo
godnic, scurtează drumul. Prețul 
acestei naivități a variat între 900 și 
1 500 lei, după client.

In deplină înțelegere, viitorii soți 
au fixat data căsătoriei. După cîteva 
zile însă, proiectele lor se aflau în 
primejdie: atentul, tandrul, fidelul
logodnic și-a pierdut servieta care 
conținea suma de 5 000 de lei — ba
nii instituției — și o serie de acte 
importante. Firește, datoria logodni
cei era să-l ajute să iasă din impas. 
Cu economiile ei, ea a acoperit o 
bună parte din pagubă.

Treburile l-au solicitat de urgentă 
la Constanta. Apoi, din diferite ora
șe, au sosit cîteva scrisori duioase și 
încheiate stereotip: „Te sărut cu 
dor. Marin"

Dar logodnicul nu s-a mai întors. 
Cu prilejul uneia din călătorii a cu
noscut-o în tren pe Virginia B. din 
Pașcani. Și s-a îndrăgostit fulgerător 
de ea. De aici pînă la logodnă nu mai 
era decît un pas ; iar de la logodnă 
la căsătorie, tot atît. Au urmat vizite 
la Pașcani și în familia Virginiel. în
tre vizite — scrisori duioase înche

iate ca de obicei: „Te sărut cu dor". 
De astă dată, însă, semnate „Marius". 
Bineînțeles, noi proiecte de iericire 
în doi. A lost lixată data căsătoriei. 
S-a precizat și cine urma să le fie 
nai. Dar încă nu-și găsise nașul: a 
reușit să dispară la timp, ,cu cîteva 
„suveniruri" — un ceas, un aparat de 
radio portativ și alte lucruri căzute 
sub mină la repezeală. Și dus a fost.

Ca un scafandru iscusit care se dă 
la fund intr-un loc ca să reapară cine 
știe unde, Marin-Marius a ieșit la su
prafață la Constanta și a făcut o nouă 
cunoștință. De astă dată, după „Te 
sărut cu dor" avea să semneze „Mar
cel". O nouă dragoste fulgerătoare, 
proiecte îmbietoare de viitor.. Victi
ma : Eugenia C. Bilanțul dragostei — 
un palton, 2 ceasuri de mină și 
două verighete de aur. După care 
Marin-Marius-Marcel s-a dat din nou 
la fund, ca să mal apară în diferite 
alte locuri. Pentru Înșelătorii, furt, 
substituire de titlu, pe Marin Ionescu 
l-au reclamat autorităților numeroase 
persoane.

Ultima Iul călătorie avea ca fintă 
din nou Constanta. Dar în gară nu-1 
aștepta vreo logodnică, ci militia. 
Cercetările au scos ia iveală că nu 
avea profesiune, domiciliu stabil și că 
la „operațiile" mai sus amintite se 
adăuga și aceea de falsificator : legi
timația de inginer și-o confecționase 
singur, măsluise o adeverință care îl 
prezenta drept „șei de sector" la o 
gospodărie de stat, unde cu ani în 
urmă lucrase doar cîteva luni. De 
altfel, Marin Ionescu nu era la pri
mele isprăvi de acest fel, mai fusese 
și la închisoare. Tribunalul raionului 
T. Vladimirescu din Capitală, care 
l-a judecat, l-a condamnat la 5 ani 
închisoare corecțională șl 3 an! in
terdicție corecțională. Recursul l-a 
fost respins.

lată cui l-au acordat unii încredere, 
fără a sta mult pe gînduri, cu o nai
vitate pe care au regretat-o prea tîr- 
ziu. Desigur, împrejurările pot oferi 
oricui prilejul unei cunoștințe întîm- 
plătoare. Dar una este, să zicem, o 
discuție în tren cu un vecin de 
compartiment și alta este să-i încre
dințezi bani fără a-1 cunoaște, ba 
chiar să fii gata să faci un pas atît 
de important în viată cum este căsă
toria.

Le-o amintim celor care ar putea 
să întîlnească în drumul lor un Ma- 
rin-Marius — etc.

Gheorghe GRAURE

Ieri după-amiază, numeroși bucu- 
reșteni au plecat să-și petreacă sfîrșitul 
de săptămînă în stațiunile de pe Valea 
Prahovei și de pe Valea Oltului. Alte 
grupuri de turiști au plecat cu autoca
rele spre pîrtiile de schi ale Predealu
lui. în zona Predeal-Brașov iarna, mai 
darnică decît la șes, oferă turiștilor ză
padă abundentă pentru practicarea 
sporturilor de iarnă. Agenția O.N.T. 
București a organizat și excursii de o 
zi la munte. Itinerarele cuprind și 
două trasee noi : București-Poiana Bra
șov și București-Brașov-Bran (cu vizi
tarea castelului Bran).

Cabana de pe vîrful Omul. Aici nu 
lipsește zăpada...

evocatoare pentru 
mopolită a vremii — vezi firma maga
zinului „La englezul romîn”, de pildă), 
biroul prăfuit de la primărie unde 
Spirache își duce existenja sa modes
tă de funcfionar, birtul, grădina pu
blică — întreaga ambianfă slujește re
liefării ideilor satirice din „Titanic 
Vals” (decorurile semnate de Ștefan 
Norris îndreptățesc o mențiune spe
cială).

După cum e firesc, regia a acordat 
o atenție .deosebită conturării persona
jului principal, aceasta chiar de la fi
xarea (în ansamblul ei inspirată) a dis
tribuției. In anul în care sărbătorește 
patru decenii de activitate teatrală, ar
tistul poporului Gr. Vasiliu-Birlic se do
vedește o dată mai mult un admirabil 
actor de film, cu o paletă comică de 
mare întindere. în interpretarea sa, 
Spirache Necșulescu cîștigă în demni
tate, în căldură umană ; complet ina
daptabil năravurilor vremii, de care se 
ciocnește chiar și în mijlocul propriei 
sale familii, Spirache își dezvăluie pe 
ecran modestia, inspiră simpatie și ră-

Recital de orgă 
Helmut Plattner

Concertele de orgă, mai frecvente 
în programele publice de cînd există 
o a doua orgă instalată într-o mare 
sală de concert (studioul Radiotele- 
viziunii), atrag întotdeauna un număr 
mare de melomani. Interesul este ex
plicabil : acest instrument cu mii de. 
voci dispune de posibilități multiple 
de expresie, iar literatura pentru orgă, 
deosebit de bogată, a fost ilustrată de 
compozitori geniali.

Organistul Helmut Plattner desfă
șoară de mulți ani, în țară și peste 
hotare, o activitate concertistică 
demnă de laudă în ce privește răs
pândirea muzicii pentru acest instru
ment. Alături de lucrările marelui re
pertoriu, organistul înscrie cu consec
vență în programele sale piese ale 
precursorilor și contemporanilor lui 
Bach, numeroase creații ale compozi
torilor din secolul nostru.

Prima parte a recitalului prezentat 
la începutul săptămînii a fost închina
tă lui Bach din opera căruia am as
cultat, alături de Fantezie și fugă în 
sol minor, Sonata nr. 1 în Mi bemol 
major, Preludiu și fugă în La major, t 
Preludiu și fugă în Do major și o lu
crare în primă audiție la noi: Varia- 
țiuni canonice pe o temă de coral. 
Interpretarea lui Plattner se distinge 
printr-o riguroasă respectare a stilului 
muzicii lui Bach. Tehnica în con
tinuă perfecționare (schimbările de 
registre mult mai prompte, intrarea 
sigură a pedalelor) îi ajută lui Plattner 
să se concentreze îndeosebi asupra 
problemelor de interpretare. Stăpîrjind 
cu multă pricepere uriașul instrument, 
artistul se detașează de tot ceea ce 
este efort fizic, construind cu gene
rozitate, urmărind împlinirea armo
nioasă a dialogului vocilor, încrustînd 
detaliul bine șlefuit în amplul edifi
ciu al lucrării.

Calitățile interpretului s-au vădit și 
în partea a doua a programului, care 
a cuprins „Cîntecul de seară" al lui 
Tudor Ciortea, lucrare plină de me
lancolie, de căldură umană, precum 
și prima audiție a Sonatei nr. 1 pen
tru orgă de Paul Hindemith. Remar
cabil, după părerea mea, este faptul 
că interpretul a găsit prin nuanțări 
discrete o expresie potrivită pentru a 
transpune lumea interiorizată, medita
tivă a lui Hindemith în sonoritățile 
orgii.

Mircea SIMIONESCU

site mai consecvent și cu mai multă în
drăzneală de creatorii acestei noi pro
ducții a studioului „București".

Pentru că, sub raportul fanteziei, al 
invenției cinematografice, „Titanic Vals" 
este — în pofida meritelor amintite 
mai înainte — un film inegal. Comedia 
lui Tudor Mușatescu, cu nervul ei, 

„filozofică”, sîcîielile celor cu loviturile ei de teatru, este bogată 
în sugestii pe care cineaștii le-au va
lorificat în insuficientă măsură. Satira po
litică are haz, dar nu dobîndește pe 
deplin torta demascatoare la care in
vita tema filmului ; toată această lume 
pestriță, surprinsă doar în treacăt pe 
ecran, cu viciile și moravurile ei, cu 
fauna de profitori și cu victimele ei, cu 
demagogia ei politică implica o viru
lentă satirică și un ton caustic pe care 
realizatorii n-au reușit de multe ori să-l 
atingă

Pe de altă parte, trebuie spus că, 
deși au adăugat episoade 
ce e foarte bine, 
lui s-au concentrat 
detrimentul tălmăcirii 
ce a subiectului comediei, 
— chiar și în momente esențiale ale 
acfiunii — tributari structurii scenice a 
piesei de teatru (de pildă, primele 
secvențe din casa familiei Necșulescu). 
Din această pricină filmul trenează 
uneori, iar ritmul propriu comediei Iu' 
Mușatescu se pierde. Pînă și momentul 
cel mai „tare" al piesei (vestea naufra
giului, ivirea mult așteptatei moșteniri) 
este tratat 
gizorală, și 
tat.

Dialogul 
tescu este 
echipei de 
regizorul Paul 
interpretul rolului principal, din nume
roasa distribufie a filmului se impune, 
în primul rînd, Silvia Fulda, (Chiria- 
chifa, soacra lui Spirache), care reali
zează un personaj de esență caragia- 
lescă, personificînd, la fel ca și Dacia 
(Kitty Gheorghiu-Mușatescu), ambițiile 
de parvenire ale micii burghezii pro
vinciale. Plină de nerv, interpretarea 
Cocăi Andronescu (Sarmisegetuza) 
contrastează cu jocul rejinut, discret, 
pe care rolul (Gena) îl dictează Mi- 
tzurei Arghezi; Mihai Fofino (deși 
scenariul îl obligă să dispară și să re
apară arbitrar în ac(iune) sfîrnește un 
zîmbet de simpatie la adresa lui Dinu, 
iar Ion Finteșteanu are aplomb In ro
lul primarului, făcîndu-te să regreți ab
sența acestui personaj în momentele 
luptei electorale. La rîndul său, Ion Lu
cian are prilejul să creeze (în avocatul 
Nercea) un tip de politician veros, a- 
devărat „geambaș de deputati", cum 
singur se prezintă personajul. Lucian 
Dinu, Ion Dichiseanu, Florin Scărlătes- 
cu, Liviu Bădescu completează cu haz 
galeria eroilor din „Titanic Vals". In 
încheiere amintim reușita ilustrație mu
zicală scrisă de compozitorul Paul Hur- 
muzescu, precum și amuzantele carica
turi semnate de Silvan.

mîne pînă la sfîrșit un om cinsfif silit 
să trăiască înfr-o lume venală. E- 
roul filmului a adunat multă amără
ciune, năzuința lui spre o via)ă 
fără compromisuri, spre o existență tih
nită îi apare ca un ideal nerealizabil
— și-l vedem accepfînd ceea ce so- 
coafe de fapt de neaccepfat, tratind cu 
o detașare 
de-acasă, găsindu-și refugiu în gîndurile 
pe care nu le împărtășește decît po
rumbeilor din ogradă... Unele răbuf
niri de ironie spăsită îi completează 
profilul (replicile pe care le dă prima
rului), ca o licărire a personalității sale 
înăbușite de convențiile și moravurile 
unei lumi clădite pe inegalitate so
cială. Vasiliu-Birlic dezvăluie cu dis
creție caracterul lui Spirache, jocul său 
dezvoltă un umor adeseori trist, iar 
alteori te face să surprinzi, dincolo 
de aparenta resemnare a personajului, 
dorinja acestuia de a reacționa. Cînd
— ajuns grafie moștenirii și prin vo
ința familiei „mare filantrop", Spi
rache se va vedea împins fără voia 
lui „în politică", — cu ce candidă 
satisfacție va rupe afișele electorale 
ale propriei sale candidaturi I In sfîr
șit, are posibilitatea să se răfuiască cu 
„familia” — o răfuială în genul lui, 
pentru că, orice s-ar înfîmpla, Spira
che rămîne Spirache, iar această con
secvență de fond a personajului este 
urmărită de-a lungul întregului film.

Depășind cadrul strîmt al sce
nei de teatru, cineaștii dezvoltă unele 
aspecte prezentate indirect sau suge
rate doar de textul dramatic : în spi
ritul piesei lui Mușatescu, ei dau 
amploare șarjei la adresa politicianis
mului, a mascaradei alegerilor de altă 
dată. Cîteva episoade scrise anume 
pentru ecran plasează acțiunea în pli
nă „dispută electorală” între partidele 
burgheze, dezvăluie corupția, dema
gogia, schifînd imaginea caricaturală a 
unei lumi apuse. Aceste episoade pli
ne de mișcare, ce pigmentează subiec
tul propriu-zis al filmului, ca și altele 
(bunăoară secvența procesiunii ofițerilor 
cheflii, cu dricul folosit drept birjă), scot 
în evidenfă talentul operatorului Gheor
ghe Horvath ; expresivitatea imaginii, 
mobilitatea aparatului de filmat, compo
ziția atentă a cadrelor pun în lumină 
intențiile regiei, dau relief unor detalii 
semnificative, servesc creafiile actori
cești. In același timp, secvenfele izbu
tite ilustrează, cred, posibilități cinema
tografice care ar fi meritat să fie folo

FILME NOI
Săptămînă viitoare sînt programate 

următoarele filme în premieră:
YOKMOK. Film polonez. Aduce 

pe ecran o întîmplare dramatică 
petrecută în primii ani de după 
război într-un port al Mării Bal
tice.

i

RAZBUNATORUL. Evocare a si
tuației țărănimii din Giuzia prere- 
voluționară în cadrul unei 
siri care prezintă chipul 
rou popular.

PAULA CAPTIVA. O 
de dragoste ai cărei eroi 
tineri din Argentina contemporană.

Istori- 
unui e-

poveste 
sînt doi

noi, ceea 
autorii filmu- 

asupra lor în 
cinematografi- 

rămînînd

static, fără inventivitate re- 
este lipsit de efectul scon-

savuros al lui Tudor Mușa- 
pus în valoare de talentul 
actori, atent îndrumată de 

Călinescu. Alături de

D. COSTIN

Concertele 

săptămînii viitoare
ATENEUL R. P. ROMÎNE — 

— Sîmbătă, 6 februarie, ora 20 — 
Concertul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii „George Enescu". Di- 

, rijează Iosif Conta. In program: 
Simfonia nr. 94 „Surpriza" de 
Haydn, Concertul pentru vioară și 
orchestră de Haydn (solist Mihai 
Constantinescu), „Cîntece din ulița 
noastră" pentru bariton și orches
tră de Paul Constantinescu (solist 
Nicolae Gafton) și Suita „Manda
rinul miraculos" de Băla Bartok. 

Concertul se va repeta duminică 7, 
orele II.

STUDIOUL RADIOTELEVIZIU- 
NII — Joi, 4 februarie, ora 19,50 — 
Concertul orchestrei de Studio a 
Radioteleviziunii dirijată de Con
stantin Bobescu. In program : Cinci 
piese pentru orchestră de coarde de 
Zeno Vancea (primă audiție), Con
certul nr. 4 în Re major pentru 
vioară și orchestră de Mozart (so
listă Gaby Grubea), Ciclul de lie
duri „Dragoste și viață de femeie" 
de Schumann-Rogalski (solistă 
Arta Florescu), Uvertura „Carna
valul roman" de Berlioz.

SALA DALLES — luni, 1 februa
rie, ora 20 — Concertul Cvartetu
lui „Muzica" compus din George 
Hamza, Constantin Costache, Con
stantin Buică și Cătălin Ilea. Pro
gramul cuprinde lucrări de 
Haydn, Rogalski și Dvorak.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE Î Sala Palatului R. P. Romine: 

Varietăți cu autoservire (Spectacol pre
zentat de Teatrul de stat de operetă — 
orele 19,30). Teatrul de Operă șl Balet al 
R. P. Romîne : Călărețul de aramă (orele 
11), Răpirea din Serai (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Prințesa circu
lui (orele 10,30). Mam-zelle Nltouche 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale* (sala Comedia) : Inșir-te mărgă
rite (orele 10), Eminescu (orele 15,30) ; 
Cuza Vodă (orele 19,30), (sala Studio) : 
O femeie cu bani (orele 10), Patima de 
sub ulmi (orele 15), Mașina de scris 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Rino
cerii (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Opera de trei parale (orele
10) , Clipe de viață (orele 15 șl orele
19.30) , (sala Studio, str. Al. Sahla nr. 76 
A) : Jocul de-a vacanța (orele 10), Fii 
cuminte, Cristofor (orele 15 și 19,30). Tea
trul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Este vinovată Corina 7 (orele 10), Hip
noza (orele 15,30), Carieră Pe Broadway 
(orele 19,30), (sala Studio) : Scandaloasa 
legătură (orele 10,30). Unchiul Vania 
(orele 16), Zizi șl... formula ei de viață 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Pădurea împietrită (orele 19,30). 
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : 
Andrea (orele 10), Ruy Bias (orele 15), 
Oricft ar părea de ciudat (orele 19.30). 
Teatrul pentru copil (Str. Eremia Gri- 
gorescu nr. 24) : Soldatul Fanfaron (orele
10.30) , Harap Alb (orele 16). Teatrul re
gional București (Șos. Ștefan cel Mare 
nr. 34): Sera melodiilor (orele 20). Tea
trul evreiesc de stat : Cîntărețul tristeții 
sale (orele 11), Frank al V-lea (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" (sala din Str. Aca
demiei nr. 18): Băiatul șl vîntul (orele
11) , Eu șl materia moartă (orele 20,30),

(sala din Calea Victoriei 50): Elefănțelul 
curios (orele 11). Teatrul satlrlc-muzical 
,,C. Tănase" (sala Victoria) : Aventurile 
unei umbrele (orele 20). Ansamblul ar
tistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : 
O carte despre frumusețe (orele 20). 
Circul de stat : Circus București (orele 
16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE: Retrospectiva Geor
ges Melies : Luceafărul (orele 19). Titanic 
vals : Republica (9,30; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21). Can-Can — film pentru ecran 
panoramic : Patria (9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 
21,15). Cîntînd în ploaie : București (9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21), Excelsior (10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Grivița (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30), Flamura (8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21). O poveste neinventată: 
Luceafărul (9,30; 11,45; 14; 16,15; 20,45),
Rahova (10,30; 16; 18,15; 20.30). Tinerii : 
Carpați (8; 10; 12; 14; 16). Viață ușoară : 
Capitol (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21). Fe
roviar (9,30; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Melodia (10; 12; 14; 16; 18; 20). Ah, Eva! : 
Bucegi (9,45; 11,45; 14; 16,15; 18.30; 20,45). 
Aurora (9,30: 11,45; 14; 16,15; 13,45; 21).
Moscova — Genova : Festival (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). Eroi curajoși ca 
tigrii : victoria (10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,45). Soție pentru un australian — 
cinemascop : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Munca (14; 16; 18,15; 20,30), 
Modern (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30).
Șeful : Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). Omul din fotografie : Union (11; 
15; 17; 19; 21). Program pentru copil : 
Doina (10; 11,15; 12,30). Rebelul magnific: 
Doina (13,45; 16; 18,15; 20,30). Lumină de 
iulie — Fără moral : Timpuri Noi (10- 
15 în continuare ; 17; 19; 21). La patru
pași de Infinit: Gluleștl (9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Tomls (10; 12; 14; 16,30;

18,30; 20,30). Un nou Ghilgameș : înfră
țirea între popoare (13,15; 15,30; 17,45; 20), 
Volga (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). 30 de ani 
de veselie : Cultural (15; 17; 19; 21). In- 
tilnlre cu spionul : Dacia (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Cotroceni (10,30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), viitorul (15,30; 18; 20,30). 
Judecătorul de minori : Buzeștl (11; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Sedusă șl abandonată : 
Crîngași (11,30; 15,30; 18; 20,30). Doi în
stepă : Unirea (11; 16; 18,15; 20,30). Cu 
mlintle pe oraș : Flacăra (14; 16,15; 18.30; 
20,45). Dragoste la zero grade : Vitan (15; 
17; 19; 21). Calabuch : Miorița (10; 12,15; 
15,45: 18,15; 20,45). Sălbaticii de pe riul 
morțl) — cinemascop : Popular (11,15; 
15; 17; 19; 21). Diavolul deșertului : Arta 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30: 20,30). Fe
rentari (11,30; 14; 16,15; 18,30: 20,45).
Comisarul Maigret se înfurie : Colentlna 
(15,30; 18; 20,30). Roșu șl negru (ambele 
serii) : Floreasca (12.30; 16; 19,30). Cei trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii): 
Progresul (11,30; 15.30; 19.30). Drum peri
culos — cinemascop : Lira (15,30; 18;
20,30). Șapte ani de căsnicie — cinema
scop : Drumul Sării (11; 15.30; 17,45; 20). 
Ziua fericirii — cinemascop : Cosmos (16; 
18,15; 20.30). Ghinionistul : Pacea (11; 14; 
16; 18; 20).

TELEVIZIUNE ! Orele 8,50 - Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Rețeta gospodinei. 9,30 — Emisiunea pen
tru copii și tineretul școlar — Barza șl 
broasca — Năzdrăvăniile vulpii : Vulpo
iul pleacă de-acasă 1 — Telejurnalul pio
nierilor — Poșta copiilor. 11,00 — Emi
siunea pentru sate. 19,00 — Jurnalul tele
viziunii. 19,15 — Transmisie de la Pati
noarul „23 August": Aspecte de la intîl- 
nirea de hochei dintre echipa Steaua 
șl selecționata orașului Sofia. In pauză:

filmul documentar: „Mlrceștl în pastel". 
In jurul orei 20,30 — Cîntă orchestra
Xavier Cugat. 21,00 — Filmul artistic
„Totul despre Eva". In încheiere : Bu
letin de știri, sport, buletin meteoro
logic.

Cum e vremea
Ieri in țară : Vremea a continuat să se 

încălzească. Cerul a fost variabil, mal 
mult acoperit în vestul și nordul tării, 
unde cu totul Izolat a plouat slab. S-a 
produs ceață locală în Oltenia, Muntenia 
șl Moldova. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit, predominînd din sectorul sudic, 
cu Intensificări în Banat și regiunea de 
munte. Temperatura aerului la ora 14 
înregistra valori cuprinse între 12 grade 
la Oravița și Răuți șl zero grade la 
Bacău. Avrămenl, Călărași, Galați și 
Hîrșova. La București : Vremea s-a în
călzit, cerul a fost variabil. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit din sud-vest, 
temperatura maximă a atins 5 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 și 
3 februarie. In țară : Vreme în general 
umedă șl relativ călduroasă. Cerul va fi 
variabil, mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații locale sub formă de ploaie 
șl izolat lapoviță. Vînt potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în creștere 
la început, apoi în scădere ușoară în 
nordul țării. Minimele vor fl cuprinse 
între minus 7 șl plus 3 grade, Iar maxi
mele între minus 2 șl plus 8 grade. Local 
ceață. La București : Vremea relativ 
călduroasă. Cerul va fl variabil, tempo
rar noros. Vînt slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în creștere 
la început, apoi staționară.
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(Urmare din pag. I-a) 

ției fiind obținut pe seama creșterii 
productivității muncii. Productivita
tea muncii în industrie a crescut în 
1964 față de anul precedent cu peste 
10 la sută. Creșteri însemnate ale 
productivității muscii s-au obținut 
în industria construcțiilor de mașini 
și prelucrării metalelor (12 la sută), 
industria chimică (12 la sută), indus
tria materialelor de construcții 
(14 la sută), industria de exploatare 
și prelucrare a lemnului (11 la sută), 
industria pielăriei, blănăriei și în
călțămintei (12 la sută).

II. AGRICULTURA
Șl SILVICULTURA

1
în anul 1964 s-au obținut rezultate 

însemnate în dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a agriculturii. S-a în
tărit baza tehnică materială a agri
culturii, s-au luat măsuri în conti
nuare pentru profilarea și speciali
zarea gospodăriilor agricole de stat, 
a continuat acțiunea de consolidare 
economico-organizatorică a coopera
tivelor agricole de producție.

La sfîrșitul anului în agricultură 
au existat 683 gospodării agricole de 
stat cu o suprafață agricolă de peste
2 milioane ha, 4 716 cooperative agri
cole de producție cu o suprafață de 
aproape 9 milioane ha, 259 stațiuni 
de mașini și tractoare.

Prin dotarea stațiunilor de mașini 
și tractoare și a gospodăriilor agri
cole de stat cu noi tractoare și mașini 
agricole, parcul a sporit, ajungînd la 
sfîrșitul anului 1964 la 74 400 trac
toare fizice, 63 500 semănători meca
nice, 35 200 combine pentru cereale 
păioase și alte numeroase mașini 
agricole. Suprafața arabilă ce revi
ne în medie unui tractor fizic a scă
zut de la 270 ha în 1959 la 132 ha 
în 1964.

Volumul lucrărilor executate de 
stațiunile de mașini și tractoare a 
fost cu 3 la sută mai mare decît în 
1963 și de 3,2 ori mai mare față de 
1959.

în gospodăriile agricole de stat s-a 
asigurat ca și în anii precedenți me
canizarea integrală a lucrărilor la 
arat, semănat, precum și la recoltatul 
cerealelor păioase. In cooperativele 
agricole de producție lucrările agri
cole au fost executate mecanizat în- 
tr-o proporție însemnată.

S-a continuat acțiunea de valori
ficare a terenurilor prin lucrări de 
îndiguiri și desecări, mai ales în 
lunca inundabilă a Dunării.

Au fost plantate în masiv, îndeo
sebi pe terenuri improprii altor cul
turi, o suprafață de peste 20 000 ha 
viță de vie și aproape 29 000 ha li
vezi.

în ultimii ani, cercetarea științifică 
în agricultură a obținut rezultate de 
seamă în crearea de noi soiuri de 
plante cu indici de producție cali
tativ superiori. Pentru producția a- 
nului 1964 s-au utilizat 11 soiuri de 
grîu de înaltă productivitate, 10 
hibrizi dubli de porumb și 3 soiuri

III. TRANSPORTURI
în anul 1964 volumul mărfurilor 

expediate a crescut față de anul 
1963 cu 10,3 la sută, iar numărul 
călătorilor cu 8,3 la sută.

în transportul feroviar volumul 
mărfurilor expediate a crescut față 
de anul precedent cu 10,5 la sută, 
iar numărul călătorilor cu 3,3 
la sută.

Calea ferată a fost înzestrată în 
cursul anului 1964 cu 85 locomotive 
Diesel electrice de 2 100 CP (trans
portul cu tracțiune Diesel reprezen
tând 28,4 la sută din volumul total 
al traficului de mărfuri și de călători) 
și cu 4 520 vagoane fizice de marfă. 
S-au executat noi lucrări pentru 
modernizarea, sistematizarea și cen
tralizarea electrodinamică în sta
țiile de cale ferată, s-au îmbunătă
țit indicatorii de utilizare a mate
rialului rulant.

Productivitatea muncii în trans

IV. INVESTIȚII- CONSTRUCȚII
Volumul investițiilor realizate din 

fondurile statului în anul 1964 a 
fost de 37,4 miliarde lei, cu 11 la 
sută mai mare decît în 1963.

Volumul fondurilor fixe puse în 
funcțiune în 1964 a fost de peste 
28 miliarde lei.

în industrie au fost date în func
țiune importante capacități de pro
ducție printre care:

în industria energiei electrice și 
termice au fost puse în funcțiune 
noi agregate la centralele existente 
de la Luduș, Paroșeni, Grozăvești, 
Sadu V, Arad etc. și la hidrocentra
lele noi în aval de Bicaz: Pîngă- 
rați, Piatra Neamț, Zănești, Costișa, 
Buhuși; linii de înaltă tensiune de 
220 kV în lungime de 100 km și de 
110 kV în lungime de circa 90 km.

în industria petrolieră la rafină
ria de la Brazi, instalația de disti
lare atmosferică și în vid cu întrea
ga capacitate de 3 milioane tone/an 
și instalația de cocsare cu o capaci
tate de 500 000 tone/an gudron ; la 
Rafinăria Ploiești s-a mărit cu 
120 000 tone/an capacitatea instala

în anul 1964, productivitatea mun
cii în industrie a fost cu 51 la sută 
mai mare decît în 1959. Ritmul me
diu anual de creștere în perioada 
1960—1964 a fost de 8,6 la sută față 
de limitele de 8,1 la sută—8,7 la sută 
prevăzute in Directivele Congresului 
al Ill-lea al P.M.R. pentru întreaga 
perioadă a planului de șase ani.

Sarcina de reducere a prețului de 
cost în industrie a fost îndeplinită, 
realizîndu-se o reducere a prețului 
de cost de 1,6 la sută față de prețul 
de cost mediu din anul precedent, 
obținîndu-se însemnate economii.

superioare de sfeclă de zahăr. A- 
proape întreaga suprafață culti
vată cu grîu, porumb, floarea- 
soarelui și sfeclă de zahăr de că
tre gospodăriile agricole de stat și 
cooperativele agricole de producție a 
fost însămînțată cu semințe din so
iuri de înaltă productivitate.

în anul 1964 s-a obținut o produc
ție de cereale superioară producției 
din 1963, ceea ce a asigurat nevoile 
de consum ale populației, precum și 
celelalte necesități ale economiei 
naționale.

In perioada 1960—1964 s-a obținut 
în medie pe an o producție totală de 
cereale de 10,3 milioane tone, față de 
9,2 milioane tone media anilor 
1955—1959, la floarea-soarelui 495 
mii tone, față de 314 mii tone, la 
sfeclă de zahăr 2,9 milioane tone, 
față de 2,1 milioane tone.

Pentru asigurarea bazei furajere, 
suprafața cultivată cu plante de nu
treț a fost de 1,5 milioane ha, obți
nîndu-se creșteri față de anii prece
denți la culturile cu o productivitate 
mai mare și cu valoare nutritivă ri
dicată.

In anul 1964, datorită măsurilor de 
stimulare a creșterii animalelor, 
efectivele au crescut la toate speciile, 
în creșterea animalelor s-a conti
nuat extinderea metodelor intensive, 
la gospodăriile agricole de stat con- 
centrîndu-se producția în unități 
specializate și ferme de tip indus
trial. în gospodăriile agricole de stat 
și cooperativele agricole de produc
ție au fost date în funcțiune nu
meroase construcții zootehnice. 
Producția agricolă animală a spo
rit față de anul precedent. în 1964, 
față de 1963, în gospodăriile agricole 
de stat și cooperativele agricole, pro
ducția totală de lapte a crescut cu 
11 la sută, de lină cu 19 la sută, de 
ouă de peste 2 ori.

în anul 1964 a continuat cu bune 
rezultate acțiunea de masă de însu
șire a cunoștințelor agricole de către 
membrii cooperativelor agricole de 
producție și lucrătorii din unitățile 
agricole de stat prin cursurile agro
zootehnice.

în silvicultură în cursul anului 
1964 s-a împădurit o suprafață de 
69 200 ha, din care 8 100 ha cu plopi 
repede crescători.

portul feroviar a crescut față de a- 
nul 1963 cu 4,8 la sută.

In transportul auto de deservire 
generală volumul mărfurilor expe
diate a crescut cu 10,7 la sută față 
de 1963, iar numărul călătorilor cu 
18,4 la sută. Parcul auto de deservi
re generală interurbană în exploa
tarea Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor a fost dotat cu 
4 900 autocamioane și autobasculan
te, 530 autobuze etc.

în perioada 1960—1964 lungimea 
drumurilor modernizate a crescut 
cu peste 3 000 km.

în transportul fluvial, volumul 
mărfurilor expediate a crescut față 
de 1963 cu 9,1 la sută, iar în trans
portul maritim cu 22,1 la sută.

Numărul călătorilor transportați 
pe cale aeriană a fost cu 5,4 la sută 
mai mare decît în 1963, din care pe 
linii internaționale cu 57 la sută.

ției de fracționare a gazolinei; la 
Rafinăria Onești instalația de calci- 
nare a cocsului cu o capacitate de 
50 000 tone/an ; o conductă de 
transport gazolină în lungime de 
148 km.

In industria metalurgiei feroase, 
la Combinatul siderurgic Hunedoa
ra două cuptoare Martin de oțel cu 
o capacitate anuală de 270 000 tone 
fiecare, instalația de expandare a 
zgurei cu o capacitate de 160 000 
tone/an, la sectorul laminoare o ca
pacitate de 460 000 tone/an profile 
mijlocii și benzi; la Uzina metalur
gică Iași o capacitate de 25 000 
tone/an țevi construcții pînă la 4 țoii.

în industria construcțiilor de ma
șini s-au dezvoltat capacitățile pen
tru producția locomotivelor Diesel 
electrice, tractoarelor, autocamioa
nelor, transformatoarelor electrice 
etc. La un număr însemnat de uzine 
constructoare de mașini au fost 
sporite capacitățile de producție 
prin dezvoltarea suprafețelor pro
ductive și dotarea cu tehnică mo
dernă.

mine-

Com- 
lem- 

fabrica de cherestea 
cu o capacitate de

cînepă 
fire sub- 

cauciuc 
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produse

In industria chimiei, celulozei și 
hîrtiei: la Combinatul de îngrășă
minte chimice Turnu Măgurele o 
capacitate de 200 000 tone/an acid 
sulfuric ; la Combinatul chimic Bor- 
zești instalația de electroliză a sării 
prin procedeul cu catod de mercur 
cu o capacitate de 50 900 tone/an 
sodă caustică, iar la fabrica de 
policlorură de vinii o capacitate de 
24 000 tone/an policlorură de vinii 
suspensie; la Combinatul chimic 
Victoria, fabrica de metanol cu o 
capacitate de 30 000 tone/an ; la Fa
brica de celofibră, celofan și sulfură 
de carbon din cadrul grupului in
dustrial Brăila o capacitate de 14 000 
tone/an sulfură de carbon și două 
linii de celofibră ; la Combinatul de 
îngrășăminte azotoase Piatra Neamț, 
o capacitate de 43 000 tone/an amo
niac ; la Combinatul chimic Făgă
raș s-a mărit capacitatea de produc
ție la amoniac cu 23 000 tone/an ; la 
Uzina de îngrășăminte chimice Va
lea Călugărească instalația de tripo- 
lifosfat de sodiu și sulfat de sodiu 
cu o capacitate de 10 000 tone/an 
tripolifosfat de sodiu și 30 000 
tone/an sulfat de sodiu anhidru ; 
la Fabrica de prelucrare a maselor 
plastice Iași o capacitate de 7 250 
tone/an mase plastice prelucrate.

In industria materialelor de con
strucții și industria sticlei, porțela
nului și faianței s-au dezvoltat 
capacitățile de producție la Fabrica 
de prefabricate din beton Roman cu 
33 000 mc/an ; la Fabrica de cără
mizi și țigle Sighișoara cu 27 mi
lioane țigle/an și 10 milioane cără- 
mizi/an ; s-a pus în funcțiune la Fa
brica de obiecte sanitare din porțe- 
lan-București secția de placaj cera
mic pentru construcții cu o capaci
tate de 385 000 mp/an ; la Fabrica de 
materiale de construcții Bîrcea o 
capacitate de 9 milioane cărămizi 
dialit/an și 12 000 tone vată 
rală/an.

în industria lemnului, la 
plexul de industrializare a 
nului Pitești, 
de foioase
76 000 mc/an și fabrica de cherestea 
de rășinoase cu o capacitate de 
54 000 mc/an; la Complexul de 
industrializare a lemnului Pipera 
secția de ferestre cu o capacitate de 
215 000 mp/an; la Complexul 
industrializare a lemnului Comănești 
o capacitate de 84 000 mc/an la fa
brica de cherestea de rășinoase ; la 
Fabrica de mobilă și uși-ferestre 
Bacău o capacitate de 15 000 garni
turi dormitoare convenționale/an ;

în industria ușoară s-au dezvoltat 
capacitățile de producție la Uzinele 
textile „Moldova“-Botoșani cu 3 100 
tone/an fire cardate și 28,7 milioane 
mp țesături de bumbac/an ; la To
pitoria de in Joseni cu 900 tone/an 
fibre ; la Filatura de in și 
Fălticeni cu 1 100 tone 
țiri/an ; la Combinatul de 
jilava cu 8 000 tone/an 
cauciuc și 1 200 tone/an 
finite; la întreprinderea „Progresul"- 
București o capacitate de 3 500 pe
rechi încălțăminte/zi în două schim
buri ; s-au pus în funcțiune la fabri
ca de tricotaje „Moldova“-Iași o ca
pacitate de 11 milioane bucăți tri- 
cotaje/an și, parțial, Fabrica de con
fecții Focșani;

în industria alimentară, fabricile 
de produse lactate de la Timișoara, 
Bacău și Satu Mare ; secțiile de 
brînzeturi de la Homorod, Bran, 
Tîrgu Neamț ; fabrici de pîine la 
Ploiești, Curtea de Argeș, Găiești, 
Rîmnicu Sărat, Cîmpul.ung Moldo
venesc ; s-a dezvoltat capacitatea de 
producție a fabricii de ulei din ca
drul Combinatului „Oltenia‘‘-Podari 
cu 250 tone/24 ore semințe de floa
rea-soarelui.

Și-au început activitatea navele 
trauler de pescuit oceanic „Constan
ța" și „Galați".

Se desfășoară în ritm susținut lu
crările de construcții-montaj la: 
Hidrocentrala „16 Februarie" de pe 
Argeș ; Centrala electrică de termo
ficare Craiova ; minele din Valea 
Jiului, Valea Motrului, Leșul Ursu
lui, Moldova Nouă ; combinatele si
derurgice de la Galați, Hunedoara 
și Reșița ; Uzina de alumină Oradea; 
Uzina de aluminiu de la Slatina; 
Uzina de cupru Baia Mare ; insta
lațiile moderne pentru fabricarea 
plumbului, zincului și acidului sul
furic de la Uzina de zinc Copșa Mi
că ; Uzina de metăle și aliaje nefe
roase secundare Brănești; Combi
natul petrochimic Ploiești; Combi
natul de îngrășăminte chimice Turnu 
Măgurele; Combinatul de îngrășă
minte azotoase Tîrgu Mureș ; Com
binatul de chimizare complexă a 
gazelor naturale Craiova ; Combina
tul de celuloză și hîrtie Dej ; Combi
natul de celuloză și hîrtie din paie 
Călărași; grupul industrial Brăila, 
Fabrica de ciment Bîrsești-Tîrgu 
Jiu.

A fost deschis marele șantier al 
Hidrocentralei de la Porțile de Fier 
care se construiește în colaborare 
cu Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia.

Ca urmare a măsurilor luate, lu
crările de construcții și de dare în 
funcțiune a noilor obiective s-au 
desfășurat în condiții mai bune de
cît în anul precedent.

S-a intensificat ritmul de indus
trializare a construcțiilor prin pu
nerea la dispoziția șantierelor de 
cantități sporite de prefabricate și 
de utilaje, ceea ce a permis mă
rirea gradului de mecanizare a lu
crărilor, s-a îmbunătățit asigurarea 
șantierelor cu documentații tehnice 
și ritmul aprovizionării cu materiale, 

a crescut calificarea cadrelor, ceea 
ce a dus la îmbunătățirea calității 
construcțiilor executate.

Producția de construcții-montaj a

V. CIRCULAȚIA MĂRFURILOR
Volumul vînzărilor de mărfuri 

prin comerțul socialist a fost în 
anul 1964 de 62,8 miliarde lei. In 
comparație cu anul precedent vo
lumul total al vînzărilor a crescut 
cu 8 la sută, la mărfuri alimentare 
(inclusiv alimentația publică) cu 
10 la sută, iar la mărfuri nealimen
tare cu 6 la sută.

în anul 1964 volumul vînzărilor 
de mărfuri a fost cu 75 la sută mai 
mare decît în anul 1959.

Vînzările principalelor mărfuri ali
mentare au sporit față de anul 1963 : 
la pîine albă și specialități cu 4,3 la 
sută, făină albă cu 16 la sută, orez 
cu 10,8 la sută, carne cu 9,1 la sută, 
ulei cu 9,9 la sută, lapte cu 12 la 
sută, unt cu 17 la sută, brînzeturi cu 
12,8 la sută, zahăr cu 6,9 la sută, 
bere cu 8,3 la sută, ouă cu 48,6 la 
sută etc.

Au crescut vînzările la țesături de 
bumbac cu 2,1 la sută, țesături de 
iînă cu 6,4 la sută, tricotaje cu 6,2 
la sută, confecții cu 4,9 la sută, în
călțăminte cu fețe din piele cu 8,1 
la sută etc.

Au continuat să crească vînzările 
de mărfuri de folosință îndelungată, 
în special la : mobilă cu 8 la sută, 
televizoare cu 11 la sută, mașini e-

VI. ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI
DE TRAI

După calcule preliminare, venitul 
național a crescut în anul 1964 cu 
circa 10 la sută față de anul 1963.

Numărul salariaților din economia 
națională a fost de 4 100 000, cu 
170 000 mai mare decît în anul 1963.

Potrivit Hotărîrii C.C. al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri al R. P. Ro- 
mjne din iunie 1964 cu privire la ma
jorarea salariilor la toate categoriile 

de ' de salariați, reducerea unor cote de 
impozite pe salarii și creșterea pla
fonului de salarii în funcție de Care 
se acordă alocația de stat pentru 
copii, pînă la sfîrșitul anului 1964 
majorarea salariilor s-a aplicat în 
industria alimentară, industria u- 
șoară, industria materialelor de con
strucții, industria de prelucrare a 
lemnului, silvicultură, gospodăria 
comunală, telecomunicații, cadrelor 
militare, învățătorilor și educatori
lor din învățămîntul elementar Și
— învățămînt 6,0 miliarde lei, cu 9,9 la sută mai mult decît în 1963
— cultură și 

știință 1.6 »> » 4,3 99 99 99 99
— sănătate și 

prevederi 
sociale 5,3 » 8,4 J» », » 99 99 99 99

— asigurări 
sociale 4,8 »> » >» 7,6 » 99 99 99 99 99

— alocația 
de stat pentru 
copii și ajutorul 
familial 
de stat 2,6 » 7,1 »> ,, 99 99 99 99 99

social-culturale

fizică și

au fost

Pentru construcții 
s-a investit din fondurile statului 
suma de 1,2 miliarde lei, din care 
750 milioane lei pentru învățămînt 
și cultură și 420 milioane lei pentru 
ocrotirea sănătății, cultură 
sport.

în perioada 1960—1964 
date în folosință populației din fon
durile statului circa 214 000 aparta
mente convenționale, din care 51 500 
în anul 1964.

în aceeași perioadă populația, în 
special cea din mediul rural, și-a 
construit din fonduri proprii circa 
457 000 locuințe.

A continuat să se dezvolte baza 
materială a învățămîntului, culturii 
și sănătății.

în anii 1960—1964 s-au construit 
pentru învățămîntul de cultură ge
nerală circa 20 000 săli de clasă, că
mine studențești cu peste 22 000 
locuri, cantine cu o capacitate de 
deservire de circa 7 100 locuri într-o 
serie, laboratoare, ateliere etc.

în anul școlar 1964/1965 în învă
țămîntul de toate gradele au fost 
cuprinși peste 3 700 000 elevi și stu- 
denți, cu 8 la sută mai mulți decît 
în anul școlar precedent.

S-a încheiat acțiunea de genera
lizare a învățămîntului obligatoriu 
de 8 ani. în învățămîntul de cul
tură generală numărul elevilor în
scriși la începutul anului școlar 
1964/1965 a fost de 3 321000, în în
vățămîntul profesional de 181 000, 
iar în învățămîntul tehnic și tehnic 
de maiștri de peste 67 000.

Numărul studenților înscriși 
anul universitar 1964/1965 este 
123 300, cu 10 la sută mai mare de
cît în anul universitar 1963/1964 ; 
din aceștia 41 la sută urmează 
cursurile facultăților tehnice și a- 
gronomice.

în anul 1964 au fost date în folo
sință în orașe 11 cinematografe cu 
5 200 locuri, iar numărul instalațiilor 
cinematografice la sate a crescut cu 
peste 600.

Prin darea în funcțiune a încă 
două stații de televiziune, numărul 

în 
de

Direcția Centrală de Statistică
de pe lingă Consiliul de Miniștri

al R. P. Romîne

crescut în 1964 cu 13 la sută față de 
1963 ; productivitatea muncii în or
ganizațiile de construcții-montaj în 
antrepriză a crescut cu 10 la sută.

lectrice de spălat rufe cu 17 la sută, 
frigidere cu 33 la sută, aspiratoare 
de praf cu 74 la sută.

în anul 1964 au fost date în folo
sință noi unități de desfacere în
zestrate cu mobilier și utilaj co
mercial modern, printre care com
plexele din orașele București, Galați, 
Tîrgu Mureș, Craiova, Reșița, Hune
doara etc.

In anul 1964 țara noastră a avut 
relații comerciale cu peste 100 de 
țări și a participat la 35 de tîrguri 
și expoziții internaționale.

Volumul comerțului exterior al 
R. P. Romîne a 
față de 1963 cu

în anul care 
nuat să crească 
industriale în volumul total al ex
portului (mașini și utilaje, produse 
ale industriei chimice, industriei lem
nului, industriei ușoare etc.) și s-a 
îmbunătățit calitatea mărfurilor ex
portate.

Față de anul 1959 volumul comer
țului exterior a crescut de peste 2 
ori, astfel că s-a depășit cu un an 
mai devreme nivelul prevăzut în 
Directivele Congresului al III-lea 
al P.M.R.

crescut în anul 1964 
12 la sută.
a trecut a conti- 
ponderea mărfurilor

pentru anul 1965.

personalului elementar,

de la stat au sporit în a- 
cu circa 5 miliarde lei față 
1963.
depunerilor la C.E.C. a fost

preșcolar,
mediu și auxiliar sanitar, presă. Pînă 
la sfîrșitul anului 1965 acțiunea de 
majorare a salariilor va cuprinde și 
salariații din celelalte ramuri ale e- 
conomiei naționale.

în anul 1964 salariul real a cres
cut cu aproape 2 la sută față de 
anul 1963, fiind mai mare decît în 
anul 1959 cu 28 la sută.

Veniturile bănești ale populației 
obținute 
nul 1964 
de anul

Soldul
cu 33 la sută mai mare decît în 1963, 
iar numărul depunătorilor a crescut 
cu 5 la sută.

Pentru acțiuni social-culturale s-a 
cheltuit de la bugetul statului suma 
de 20,5 miliarde lei, cu 8 la sută mai 
mult decît în 1963, din care pentru : 

a iarstațiilor principale 
numărul stațiilor de 
16. Numărul abonamentelor la tele
viziune a crescut cu 46 la sută față 
de anul 1963.

In anul 1964 au fost editate de e- 
diturile de stat 3 200 titluri de cărți 
și broșuri intr-un 
oane exemplare, 
ziarelor a fost 
exemplare, iar al 
milioane exemplare.

A continuat să se îmbunătățească 
asistența medico-sanitară a popu
lației.

Numărul paturilor de asistență 
medicală a ajuns la 141 800, al cir
cumscripțiilor medico-sanitare la 
3 882, din care în mediul rural la 
2 889.

A scăzut mortalitatea generală și 
infantilă. Numărul decedaților la o 
mie de locuitori a fost de 8,1 față 
de 8,3 în 1963, al decedaților sub un 
an a fost de 4,8 la 100 născuți vii, 
față de 5,5 în 1963.

în anul 1964 reveneau în medie 
696 de locuitori la un medic.

în anul care a trecut au beneficiat 
de odihnă și tratament în stațiunile 
balneoclimaterice, tabere și colonii 
de copii peste 750 000 de persoane.

Activitatea de gospodărie comuna
lă s-a îmbunătățit față de anul 1963. 
Rețeaua de distribuție a apei s-a 
mărit cu 325 km, cea de canalizare 
cu aproape 200 km, de gaze cu peste 
150 km, iar cea de termoficare cu 
70 km.

în perioada 1960—1964 au fost
electrificate peste 3 500 de sate.

La 1 ianuarie 1965 populația țării 
fost de 18 980 000 locuitori.

ajuns la 9, 
retransmisie la

tiraj de 58 mili- 
Tirajul anual al 
de 1 064 milioane 
revistelor de 97

a
★

Realizările importante obținute în 
anul 1964 în dezvoltarea economiei 
naționale și în creșterea necontenită 
a nivelului de trai se adaugă înfăp
tuirilor remarcabile ale poporului 
nostru în efortul susținut pentru 
traducerea în viață a obiectivelor 
trasate de Congresul al III-lea al 
P.M.R.

La 30 ianuarie a. c. s-a semnat 
la Berlin Protocolul privind schim
bul de mărfuri pe anul 1965 între 
R. P. Romînă și R. D. Germană.

R. P. Romînă va livra : instalații 
de foraj, diverse utilaje pentru in
dustria petrolieră, uleiuri minerale, 
produse ale industriei lemnului, 
produse chimice, fructe și legume 
proaspete și prelucrate, precum și 
diverse bunuri de consum.

R. D. Germană va livra : diverse 
utilaje pentru industria chimică, 
produse ale industriei electrotehni
ce și ale mecanicii de precizie, în
grășăminte potasice, produse chimi

încheierea lucrărilor ședinței plenare 
a Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă

Sîmbătă s-au încheiat lucrările șe
dinței plenare a Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, care a discu
tat activitatea desfășurată de comi
tet în anul trecut și planul de mun
că pentru 1965, precum și sarcinile 
editurilor privind elaborarea planu
lui tematic de perspectivă.

La lucrările plenarei au partici
pat, pe lingă membrii comitetului, 
conducători ai uniunilor de creație, 
reprezentanți ai organizațiilor de

Ședința plenară a Comisiei naționale 
a R.P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O.

Vineri a avut loc ședința plenară 
a Comisiei naționale a R. P. Romî
ne pentru U.N.E.S.C.O. înainte de a 
se intra în ordinea de zi, acad. Atha- 
nase Joja, președintele Comisiei, a 
evocat memoria academicianului Mi
hail Ralea, fostul președinte al Co
misiei, și a acad. Tudor Vianu, fos
tul secretar general, decedați anul 
trecut. ,

Plenara a examinat și aprobat Re
gulamentul de funcționare al Comi
siei naționale, al cărui proiect a fost 
prezentat de prof. dr. Traian Ionaș- 
cu. Acad. Athanase Joja a prezentat 
apfti darea de seamă asupra activi
tății Comisiei naționale în 1964, care 
a fost aprobată în unanimitate. Prof, 
dr. Jean Livescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului și vicepre
ședinte al Comisiei, a expus planul 
de activitate pentru 1965, care a fost, 
de asemenea, aprobat. Plenara a de- 
sempat apoi, la propunerea birou
lui, președinții și secretarii secțiilor 
Comisiei naționale, după cum ur
mează: Secția de educație — pre
ședinte: acad. Gh. Mihoc, rectorul 
Universității București; secretar:

De la C. F. R.
Direcția Generală C.F.R. anunță 

modificarea mersului trenului acce
lerat 501 care circulă pe ruta Bucu- 
rești-Suceava. Acest tren care plea
că din stația București-nord nu mai 
are în componența sa și vagoane 
directe pentru Vatra Dornei. Cei ce 
doresc să călătorească spre această 
stațiune balneo-climaterică au la 
dispoziție trenul accelerat 503 care 
pleacă tot din Gara de nord la ora 
21,53.

HOCHEI PE
Pe patinoarul artificial „23 August” 

din Capitală s-a disputat aseară 
meciul internațional de hochei pe 
gheață dintre selecționata orașului 
Sofia și formația Dinamo București, 
întâlnirea s-a terminat la egalitate : 
4—4 (3—1 ; 1—2 ; 0—1).

Astăzi cu începere de la ora 18,30 
are loc partida dintre selecționata 
Sofiei și echipa Steaua București.

★
Au luat sfîrșit întrecerile zonale 

din cadrul campionatului republican 
de hochei pe gheață. în zona de la 
Miercurea Ciuc cea mai bună corn-

De peste
La Spindleruv Mlyn (R. S. Ceho

slovacă), concursul de sărituri cu schiu- 
rile de la trambulină a revenit ceho
slovacului Josef Matus cu 220,6 puncte 
(săriturile sale au măsurat 80,5 și res
pectiv 81 m).

★
Stațiunea de sporturi de iarnă ita

liană Cortina d’Ampezzo a fost aleasă 
șă găzduiască viitoarele campionate 
mondiale de bob, care vor avea loc în 
1966.

★
La 1 februarie, la Madison Square 

Garden din New York, va avea loc pri
ma semifinală a campionatului mondial 
de box la cat. grea, care va opune fos
tului campion al lumii, Floyd Patersson 
(S.U.A.), pe canadianul George Chu- 
valo. învingătorul din această partidă 
se va întâlni cu cel din cea de-a doua 
Semifinală: Machen-Terrel. Aceste se
mifinale ale campionatului mondial la 
cat. grea au loc, deoarece forul interna
țional continuă să considere meciul Cas
sius Clay-Sonny Liston ca ilegal, men- 

ce, celofibră, textile, precum și di
verse bunuri de consum.

Tratativele pentru încheierea pro
tocolului s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă. Protocolul prevede majo
rarea schimburilor de mărfuri față 
de anul 1964.

Protocolul a fost semnat din par
tea R. P. Romîne de Iile Voicu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, iar din partea R. D. Ger
mane de Erich Wachter, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
intergerman.

masă și obștești, conducători al unor 
instituții de cultură din subordona
rea comitetului, oameni de artă și 
știință, directori, colaboratori și lu
crători din consilii, edituri șl tipo
grafii.

Au fost adoptate planul de mun
că al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă pe anul 1965, pre
cum și o serie de măsuri privind 
elaborarea planurilor tematice de 
perspectivă ale editurilor.

prof. dr. Alexandru Bălăci, prorec
tor al Universității București; Sec
ția de științe exacte și naturale — 
președinte: acad. Elie Carafoli: se
cretar: dr. Mihai Băcescu, membru 
corespondent al Academiei R. P. Ro
mîne; Secția de științe sociale și 
umane — președinte: acad. Andrei 
Oțetea; secretar: prof. M. Berza, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne; Secția de activități 
culturale — președinte: Ion Pas, pre
ședinte al I.R.R.C.S.; secretar: prof, 
arh. Grigore Ionescu, directorul Di
recției monumentelor istorice din 
C.S.C.A.S.; Secția de informație: pre
ședinte: O. Livezeanu, vicepreședin
te al I.R.R.C.S.; secretar: Angela Po- 
pescu-Brădiceni, directoarea Biblio
tecii centrale de stat; Secția admi
nistrați v-juridică — președinte: prof, 
dr. Traian Ionașcu, membru cores
pondent al Academiei R. P. Romîne, 
directorul Institutului de cercetări 
juridice al Academiei; secretar: conf. 
univ. Gh. Dolgu, redactor șef ad
junct al revistei „Viața economică".

(Agerpres)

TELEGRAMA
Ministrul afacerilor externe al 

R. P. Polone, Adam Rapacki, a tri
mis o telegramă de răspuns minis
trului afacerilor externe al R. P. 
Romîne, Corneliu Mănescu, prin 
care mulțumește cordial pentru fe
licitările adresate cu ocazia celei 
de-a 16-a aniversări a semnării Tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între R. P. Ro
mînă și R. P. Polonă. Totodată, el 
își exprimă convingerea că priete
nia și colaborarea dintre cele două 
țări se vor dezvolta și în viitor 
spre binele ambelor popoare, în in
teresul unității țărilor socialiste și 
al cauzei socialismului și păcii.

GHEAȚĂ
portare au avut-o formațiile Voința 
Miercurea Ciuc și Tîrnava Odorhei 
(clasate pe primele două locuri), 
care s-au calificat pentru turneul fi
nal. Zona de la Vatra Dornel a fost 
cîștigată de Știfnța Cluj. Așadar, 
pentru turneul final s-au calfficat e- 
chipele Steaua, Dinamo, Știința (pri
mele trei clasate în campionatul Ca
pitalei), Voința Miercurea Ciuc, Tîr
nava Odorhei și Știința Cluj. între
cerile se vor desfășura după siste
mul tur-retur pe patinoarul „23 Au
gust” din Capitală începînd de la 
2 februarie.

hotare
ținîndu-și acuzarea că Liston nu și-a 
apărat corect șansele în prima întâlnire 
pierdută de el prin K.O.

★
La San Sebastian și Paris se desfă

șoară meciurile turneelor de baschet 
(masculin) pentru-stabilirea participan
telor Ia campionatul european progra
mat la Moscova.

în turneul de la Paris echipa Fran
ței a învins cu 77—75 (38—32) echipa 
Izraelului, obținînd calificarea pentru 
turneul final. Echipa Italiei a învins cu 
99—39 (45—18) echipa Elveției în tur
neul de la San Sebastian, iar echipa 
Spaniei a dispus cu 85—77 de cea a 
Olandei.

★

într-un meci contând pentru sfertu
rile de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la volei (feminin), echipa 
Dynamo Berlin (R.D.G.) a învins cu 
scorul de 3—0 (15—5; 15—7; 15—5) 
echipa Slavia Sofia. Returul va avea loo 
la 7 februarie la Sofia,
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SITUAȚIA DIN SIRIA //
• RESTABILIREA CALMULUI 
LA DAMASC • „GREVA GENE
RALA" A COMERCIANȚILOR 

A EȘUAT

Tentativa de grevă generală a co- 
mercianților a eșuat — transmite 
din Damasc corespondentul agenției 
France Presse. Măsurile luate de 
guvernul sirian au restabilit ordi
nea, care fusese tulburată timp de 
cîteva zile în capitala siriană. Ziua 
de vineri s-a desfășurat într-un 
calm deplin. In cartierul Mi^ane, 
care fusese teatrul incidentelor din 
ultimele zile, viața a reintrat în nor
mal.

O delegație de comercianți s-a 
prezentat la ministerul de interne 
pentru a cere ministrului să inter
vină pentru amînarea hotărîrii de 
confiscare a 69 magazine din Da
masc, hotărîre luată deoarece ma
gazinele rămăseseră închise „fără 
motive legitime". Se așteaptă un 
răspuns definitiv din partea preșe
dinției consiliului față de acest de
mers.

Familiile celor condamnați la 
moarte de Tribunalul special militar 
au cerut generalului Amin el Hafez 
comutarea pedepselor. Acuzații au 
fost declarați vinovați de complot, 
de sabotaj și 
nici una din 
executată.

Tulburările 
fost provocate de reacția anumitor 
șefi religioși și de comercianții din 
capitala siriană împotriva măsurilor 
de naționalizare luate în diferite 
rînduri de la începutul lunii.

Victoria guvernului pare comple
tă. Radio Damasc a difuzat ieri de 
cîteva ori mesajele pe care comer
cianții din capitală le-au adresat au
torităților „pentru a-și proclama 
sprijinul lor față de recentele națio
nalizări" și a denunța 
care urma să dea țara 
botorilor".

Generalul Amin El 
ședințele Consiliului Prezidențial al 
Siriei, a declarat unei delegații for
mate din șefi de frunte ai biseri
cii că poporul a avut un rol im
portant „în zdrobirea complotului 
și denunțarea elementelor capita
liste". Pe 
mase s-a 
magazine 
restituite 
trul afacerilor interne al Siriei, co
lonelul Hamed Kheir Badawi, 
a declarat că au fost restituite pro
prietățile numai acelora care au fă
cut dovada „că au avut motive plau
zibile pentru închiderea magazi
nelor".

incitare la insurecție ; 
sentințe n-a fost încă

din ultimele zile au

„complotul 
pe mina sa-

Hafez, pre-

de altă parte, din Da- 
anunțat că un număr de 
confiscate de stat au fost 
proprietarilor lor. Minis-

DEPLASĂRI" 
ÎNLOCUIRI4SAU

S2222 Ce prevede 
planul Gbenye

După sesiunea de la Bruxelles

PROBLEMELE AGRICOLE
Presa italiană despre dezbaterile din partidul 
democrat-creștin

ROMA 30. — Corespondentul
Agerpres, Giorgio Pastore, transmi
te : La Roma continuă pregătirile 
în vederea ședinței Consiliului na
țional al partidului democrat-creș
tin, convocată — după mai multe 
amînări — pentru 1 februarie. Presa 
italiană afirmă, citind surse sigure, 
că Aldo Moro a reușit să obțină din 
partea celor patru curente ale par
tidului consimțămîntul pentru crea
rea unei conduceri unitare în care 
să fie reprezentate toate curentele. 
Din aceleași surse se afirmă că 
membrii acestei conduceri vor fi a- 
leși proporțional cu numărul mem
brilor fiecărui curent. Noua conduce
re va fi compusă din 11 membri ai 
curentului „Inițiativa democratică", 
cinci din curentul de stînga „Forțe 
noi", cinci din curentul grupat în ju
rul revistei „Nuove Cronache", dci 
din curentul de dreapta „Centrismul 
popular". Vor intra, de asemenea, în 
noua conducere foștii secretari ai 
partidului, Taviani, Gonella, Moro. 
Fanfani, și președintele Consiliului 
național, Piccioni. Se afirmă însă că 
asupra celorlalte probleme nu s-a

ajuns la un acord. Printre acestea 
se numără necesitatea de a se crea 
în cadrul noii conduceri „o majori
tate calificată din punct de vedere 
politic", luarea unei hotărîri clare în 
legătură cu suspendarea din partid 
a celor doi deputați, Donat Cattin 
și Ciriaco de Mita, în urma atitudinii 
lor la alegerile prezidențiale, adopta
rea unui document politic care va 
trebui să precizeze linia partidului și 
rezolvarea problemelor 
manierea guvernului 
stînga.

Comentînd discuțiile 
rile partidului democrat-creștin 
legătură cu rezolvarea problemelor 
din guvern, ziarul „La Stampa" de 
sîmbătă scrie : „Intrarea lui Fanfani 
în guvern este considerată drept si
gură, nimeni nu mai are nici un 
dubiu asupra acestui lucru. Se știe, 
de asemenea, că s-ar putea ca Moro 
să facă mai mult decît să numeas
că pe noul ministru al afacerilor’ex
terne : s-ar putea să aibă loc patru 
sau cinci „deplasări" sau „înlocuiri", 
în guvern".

privind re
de centru-

din întruni- 
în

BRAZILIA Va avea loc alegerea
noilor guvernatori?

ALGER 30. — Corespondentul
Agerpres, C. Benga, transmite : Șe
ful guvernului revoluționar congo- 
lez, Cristophe Gbenye, însoțit de 
ministrul său de externe, Thomas 
Kanza, a părăsit sîmbătă dimineața 
Algerul, unde a avut convorbiri cu 
președintele Ben Bella și cu alți 
membri ai guvernului algerian. Vi
neri seara, Cristophe Gbenye a or
ganizat în clădirea Radiodifuziu
nii algeriene o conferință de presă 
în cursul căreia a declarat că 
cazul cînd intervenția străină 
Congo nu va înceta, guvernul 
va cere ajutor din partea Algeriei 
și din partea altor țări africane. El 
a expus un plan de normalizare 
a situației din Congo, arătînd că 
așa-numitul „plan Adoula“ nu 
poate fi acceptat de forțele răscu
late, 
unele cercuri din afara Congoului' 
și nu urmărește restabilirea demo
crației și independenței Congoului. 
Planul expus de Gbenye prevede 
„eliberarea imediată a lui Antoine 
Gizenga și a tuturor deținuților po
litici ; retragerea imediată a tuturor 
mercenarilor și a trupelor belgiene 
și americane ; formarea unui gu
vern lărgit al forțelor răsculate, în 
care să fie incluși și reprezentanți 
ai regiunilor 
guvernului 
unei comisii 
cumstanțele 
Lumumba și 
precum și pedepsirea celor vinovați 
de acest asasinat; organizarea de 
alegeri generale, cu participarea 
unui observator din partea Organi
zației Unității Africane".

în 
din 
său

deoarece „este inspirat de
a

aflate sub controlul 
Chombe; înființarea 
care să cerceteze cir- 
asasinării lui Patrice 
a colaboratorilor săi,

AU RAMAS în suspensie
30 (Agerpres). — Sesiu- 

două zile a miniștri
lor agriculturii din țările Pieței co
mune, care a avut loc în această 
săptămînă la Bruxelles, a prilejuit 
numeroase comentarii în presa occi
dentală. Ziarul „Le Monde", referin- 
du-se la rezultatele sesiunii, apre
ciază că problemele luate în discu
ție cu acest prilej au rămas în sus
pensie. „Primele tratative ale mi
niștrilor agriculturii din acest an, 
arată ziarul, nu au dus la nici 
o hotărîre concretă nici asupra 
calendarului — sarcina de a-1 de
finitiva fiind lăsată miniștrilor a- 
facerilor externe care se întrunesc 
la 2 februarie — nici asupra pu
nerii la punct a reglementărilor 
în discuții". Caraoterizînd lucrările 
sesiunii ca „decepționante", ziarul 
subliniază că singurul aspect po
zitiv al tratativelor a fost acela 
privind acceptarea de către cei cinci 
parteneri ai Franței a perspectivei 
de a se realiza unificarea, în an
samblu, a piețelor agricole spre 
sfîrșitul anului 1967. „Dar, și în acest 
domeniu, scrie ziarul, pentru ei este 
vorba de un obiectiv și nu, cum a 
vrut Franța, de un termen limită".

Pe de altă parte, ziarul „New York 
Herald Tribune" subliniază că în a- 
fară de Franța, celelalte țări mem-

PARIS 
nea de

bre ale C. E. E., cum ar fl R.F.G. 
și Olanda, au considerat că pro
gresul spre realizarea unei uni
uni agrare trebuie să fie însoțit 
de pași importanți în tratativele 
din cadrul „rundei Kennedy’ cu 
Statele Unite, precum și de un 
progres substanțial în ce privește 
viitorul produselor industriale. Po
trivit ziarului, miniștrii agriculturii 
„nu au reușit nici în încercarea de a 
realiza un progres în problema a- 
doptării unei singure politici în ce 
privește zahărul". Astfel, R.F.G. și 
Italia au cerut să li se acorde sub
venții speciale care să protejeze 
producția lor de sfeclă de zahăr, a- 
flată cu mult în urma producției din 
Franța, Belgia și Olanda. în timp ce 
Franța, Olanda și Belgia s-au pro
nunțat pentru crearea unei piețe a 
zahărului pînă în 1967, R.F.G. și Ita
lia preferă o dată mai de perspec-

Abuzurile foștilor 
guvernanți in dezbaterea 
parlamentului grec

ATENA 30 (Agerpres). — Parla
mentul grec a început examinarea 
problemei privind răspunderea pe
nală a fostului prim-ministru Kara
manlis și a unor foști miniștri 
din guvernul condus de acesta, care 
s-au ocupat de probleme economice. 
Ei sînt acuzați de abuzuri săvîrșite 
în finanțarea construirii unor uzine 
și a altor lucrări ale companiei de stat 
pentru electricitate. Deputatul Iii— 
opoulos a prezentat, din partea parti
dului EDA, pe baza anchetei judicia
re parlamentare, numeroase date care 
confirmă vinovăția foștilor miniștri 
ai guvernului partidului ERE și abu
zul lor de putere. Examinarea aces
tei probleme va continua săptămîna 
viitoare.

★
Primul ministru ai. Greciei, Pa- 

pandreu, a acordat un interviu, în 
care a definit poziția țării sale în 
problema cipriotă. El a relevat că 
în relațiile Greciei cu Cipru nu au 
intervenit schimbări și că guvernul 
grec sprijină eforturile guvernului 
cipriot de a obține o independență 
deplină și necondiționată.

RIO DE JANEÎRO 30. — Cores
pondentul Agerpres, V. Oros, trans
mite: Una din problemele vieții po
litice braziliene dezbătute în mo
mentul de față sînt alegerile de 
noi guvernatori în 11 state ale fe
derației, unde mandatele expiră în 
acest an. Chiar de la începutul dis
cuțiilor au ieșit în evidență, în prin
cipal, două poziții distincte : una în 
favoarea alegerilor, potrivit norme
lor și termenelor obișnuite, alta, sus- 
ținînd că prelungirea mandatelor 
guvernatorilor actuali s-ar dovedi 
mai adecvată condițiilor existente și 
ar corespunde, la nivelul statelor, 
cu ceea ce s-a operat pe plan fe
deral, adică prelungirea mandatului 
prezidențial și amînarea alegerilor 
pentru 1966. Susținătorii celei de-a 
doua căi își întemeiază propunerea 
pe considerentul că guvernul actual 
nu ar fi încă suficient de pregătit 
pentru a înfrunta urnele, din cauză 
că, aflîndu-se într-o perioadă difi-

cilă de recuperare, elaborează și a- 
plică măsuri care nu pot întruni 
popularitatea necesară. Din partea 
militarilor au provenit și unele su
gestii, criticate aspru în presă, în 
sensul că modalitatea cea mai 
eficace ar fi numirea imediată de 
reprezentanți ai guvernului federal 
în statele respective.

Succesiunea în cele 11 state con
stituie și obiectul preocupării pre
ședintelui republicii, mareșalul Cas
tello Branco. Ca și în alte ocazii simi
lare, președintele caută să ob
țină și de astădată asentimentul li
derilor Partidului Social Democrat, 
partid care dispune de o parte în
semnată a voturilor din Congres. 
Potrivit știrilor apărute în presă, 
președintele ar fi sugerat, ca o al
ternativă, prelungirea cu un an a 
mandatelor actualilor guvernatori 
sau alegerea unor noi guvernatori, 
cu „mandat-tampon" pe termen de 
un an. In acele state unde, dintr-un 
motiv oarecare, alegerile s-ar 
vedi imposibile, guvernul 
trebui să intervină prin 
tanți ai săi, după 
ției în statul 
alternativă, după 
lideri politici, ar
federal o mare capacitate de ma
nevră pentru a convinge adunările 
legislative să aleagă guvernatori fi
deli cursului politic în vigoare.

360 de personalități Festivaluri cinematografice

se pronunță împotriva
prescripției crimelor
de război

balcanice

modelul 
Goias.

părerea 
oferi

do- 
federal ar 
reprezen- 
interven- 

Cealaltă 
anumitor

guvernului

BONN 30 (Agerpres). — La 29 ia
nuarie, directorul Centrului de do
cumentare din Viena, Simon Wie
senthal, a înmînat ministrului Justi
ției R. F. Germane, E. Bucker, scri
sorile a 360 de personalități din lu
mea întreagă din domeniul științei, 
dreptului, artei și ziaristicii în care 
aceștia cer să fie prelungit termenul 
de prescripție a crimelor de război. 
După cum se știe, Bundestagul vest- 
german urmează să ia în discuție la 
10 martie o moțiune privind prelun
girea acestui termen după data de 
9 mai 1965.

Cu prilejul vizitei pe care i-a fă- 
cut-o ministrului Justiției al R. F. 
Germane, Simon Wiesenthal i-a re
mis acestuia „Jurnalul de război" 
al diviziei SS „Das Reich", despre 
care ..justiția vest-germană a decla
rat că „nu are cunoștință".

SOFIA 30 (Agerpres). — La 29 ia
nuarie s-a încheiat la Sofia Confe
rința reprezentanților Comisiilor 
naționale pentru U.N.E.S.C.O. din 
țările balcanice. Conferința, la care 
au participat și reprezentanți ai ci
nematografiei din aceste țări, a ho
tărît organizarea unor festivaluri 
anuale ale filmului. Primul Festival 
cinematografic balcanic va avea loc 
la Varna în august 1965. Celelalte 
urmează să se țină astfel: în Turcia 
în anul 1966, în R. P. Romînă în 
1967, în Grecia în 1968, în R. S. F. 
Iugoslavia în 1969 și în R. P. Alba
nia în 1970.

Congresul P. C. 
din Irlanda de nord

LONDRA 30 (Agerpres). — La 
Belfast1 (Irlanda de nord) s-a des
chis sîmbătă Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist din Irlanda 
de nord, la care se vor discuta do- 
cumentul-program „Calea irlandeză 
spre socialism", precum și raportul 
prezentat de Hugh Moore, secretar 
general al partidului.

Corespondență telefonică

La Saigon situația continuă să rămînă confuză în urma noii lovituri 
militare. Continuă arestările operate de armată (fotografia de sus), 
în legătură cu sărbătorile de Anul nou (care încep în Vietnam la sfîrșitul 
lunii ianuarie) C.C. al Frontului național de eliberare din Vietnamul de sud 
a dat unităților de luptă ordinul de încetare a focului între 31 ianuarie și 6 
februarie. în ordin se prevede că în această perioadă ofițerii și soldații din tru
pele guvernamentale își vor putea vizita familiile, chiar dacă acestea se află 
în zonele eliberate, cu condiția să fie neînarmați.

FUNERALIILE LUI CHURCHILL
Sîmbătă dimineață s-au desfășurat 

în capitala Marii Britanii funeraliifă .lui 
Winston Churchill. Procesiunea funerară 
a început la Westminster Hall. De aici, 
un lung cortegiu format din membrii 
familie' defunctului, mari comandanți 
militari, printre care lordul Mountbatten, 
șeful statului major, unități călare și pe
destre din diferite arme, numeroase 
fanfare militare au însoțit afetul de tun 
cu sicriul, tras de o unitate marină, pe 
un lung traseu de-a lungul străzilor lon
doneze. La catedrala St. Paul, unde a 
avut loc serviciul religios, au asistat, 
fără însă a fi participat la procesiune, 
regina Marii Britanii și membrii Casei 
regale, ai guvernului, personalități politice 
ale partidelor de opoziție, precum 
delegații reprezentînd peste 100 
țări. In afară de o serie de regi și 
prinți au fost de față 5 șefi de state, 
printre care generalul de Gaulle, 16 
prim-miniștri, vicepreședinți, miniștri de 
externe, ambasadori. A sosit la Lon
dra și fostul președinte al S.U.A., Eisen
hower Din partea Uniunii Sovietice au 
participat K. Rudnev, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, șî mareșalul I. 
Koniev ; din partea S.U.A. — secretarul 
de stat Dean Rusk și președintele Curții 
supreme, Warren.

Punctul terminus al convoiului a fost 
gara Waterloo, unde aștepta trenul mor
tuar frac de o locomotiva care purta nu-

de

mele defunctului. Ceremonia înhumării 
a avuf loc în cimitirul bisericii din Bla- 
don, unde : 
Churchill.

Prezența 
în capitala 
unor înfîlniri 
fele Franței a avut o înfîlnire de 50 de 
minute cu premierul britanic, la reședința 
ambasadorului Franței. La solicitările 
ziariștilor, Wilson a declarat că în timpul 
convorbirii a fost abordată și chestiunea 
unei proiectate vizite la Paris, adău
gind însă că nu au fost încă preci
zate detaliile. Sîmbătă seara Harold Wil
son s-a întîlnit cu cancelarul vest-german 
Ludwig Erhard, cu care se crede că va 
stabili data vizitei sale la Bonn.

Treptat viața politică internă reintră 
pe făgașul normal, iar partidele laburist 
și conservator, al căror armistițiu politic a 
luat sfîrșit, se află în toiul unor pregătiri 
intense pentru dezbaterile care încep săp
tămîna viitoare în parlamentul britanic, 

o ...............................................
cele 
răniți 
timp 
lui Churchill. Ducele de Gloucester, 
vîrstă de 64 de ani, este fratele cel mai 
mic al defunctului rege George al VI-lea.

Liviu RODESCU
Londra (prin telefon)

sînf înmormînfați părinții lui

a numeroși oameni de stat 
Marii Britanii a oferit prilej 
și discuții politice. Președin-

știre de ultimă oră anunță că du
și ducesa de Gloucester au fost 
într-un accident de automobil în 

ce se îniorceau de la funeraliile 
în

Din știrile variate care sosesc din 
Sudan cu privire la evoluția eveni
mentelor, în special a celor din su
dul țării, se desprind două fapte : 
1) că guvernul condus de primul 
ministru El-Khalifa face eforturi 
pentru lichidarea vestigiilor re
gimului militar înlăturat ca urmare 
a marilor demonstrații populare și 
a grevei generale din octombrie 
1964 și pentru normalizarea situației 
din sud ; 2) că guvernul are de fă
cut față unor dificultăți provenite 
din partea partidelor de dreapta.

Ca întindere, Sudanul este una 
dintre cele mai mari țări ale Afri
cii. Dar populația ei nu însumează 
decît aproape 13 milioane de oa
meni. După ce și-a proclamat inde
pendența, la 1 ianuarie 1956, Suda
nul a fost condus de un regim civil 
care a luat o serie de măsuri demo
cratice. Acțiunile îndreptate spre 
dezvoltarea procesului de democra
tizare au alarmat cercurile reacțio
nare și marea burghezie, legată de 
monopolurile străine șl de cercurile 
colonialiste. In noiembrie 1958, în 
urma unui puci, a venit la putere 
regimul militar condus de mareșalul 
Aboud. Guvernarea acestuia a prici
nuit multe nemulțumiri în rîndurile 
poporului, mai ales ca urmare a re- 
strîngerii drepturilor și libertăților 
cetățenești și a persecuției popu
lației minoritare negre din sudul țării 
(în nord locuiesc îndeosebi arabi de 
religie islamică).

Lupta împotriva regimului militar 
a fost condusă de Frontul 
din care făceau parte 
Umma (Națiunea) al 
tății islamice, partidul 
unionist (denumit astfel 
ce la început a sprijinit uni
rea cu Egiptul), partidul popular 
democrat, partidul comunist, sindi
catele, precum și organizații țără
nești, ale studenților, ale populației 
din sud etc. în decembrie 1964, a 
fost constituit un consiliu de stat 
și un guvern civil condus de El- 
Khalifa.

în momentul de față, partidele po
litice din Sudan s-au coalizat în 
două fronturi. Unul se numește Fron
tul Național și cuprinde partidele de 
dreapta — Umma. partidul națio-

Național, 
partidul 
comuni- 
național 
deoare-

nai unionist, frații musulmani și al
tele mai mici. Celălalt poartă nu
mele de Frontul Unit. Din el fac par
te sindicatele, partidul comunist, 
partidul popular democrat și aripa 
de stînga a partidului național unio
nist. Aceste partide sînt reprezentate 
în guvern în felul următor : partidul 
Umma deține Ministerul de Exter
ne, partidul național unionist, Minis
terul Finanțelor, partidul popular de
mocratic, Ministerul Irigațiilor, parti
dul comunist, Ministerul Agriculturii, 
partidul Frații musulmani, Ministerul 
Resurselor Animale. Restul ministe
relor sînt deținute de reprezentanți 
ai sindicatelor și de neutri.

Partidelor de dreapta nu le este 
pe plac faptul că guvernul întreține 
strînse legături cu R.A.U., că duce o 
politică de prietenie cu diferite țări 
fără deosebire de regim social, in
clusiv țările socialiste, că sprijină 
pe insurgenții congolezi și că a 
interzis avioanelor britanice care 
transportau trupe și material spre 
Aden să zboare pe deasupra Suda
nului. Frontul unit al partidelor pro
gresiste definește astfel politica ex
ternă a guvernului : nealiniere 
luptă împotriva imperialismului și 
colonialismului.

Cele mai serioase divergențe s-au 
ivit în legătură cu viitoarele alegeri. 
Partidul Umma insistă ca alege
rile să aibă loc în luna martie, iar 
dacă problema sudului nu va fi re
zolvată pînă atunci, alegerile să se 
desfășoare numai în nord. Frontul 
unit este însă de părere (pe care o 
împărtășește și guvernul), că alege
rile nu se vor putea ține în martie, 
deoarece nu există încă create 
condiții pentru aceasta. Mai în- 
tîi, tfebuie epurat aparatul de 
stat și reglementată problema 
sudultți. După părerea Frontu
lui unit, ținerea alegerilor numai 
în nord, așa cum susține partidul 
Umma, ar duce, de fapt, la scinda
rea Sudanului. Reprezentanții popu
lației din sud au dat publicității o 
declarație în care se spune : „In 
prezent este greu pentru cei din sud 
să aibă în vedere posibilitatea or
ganizării de alegeri generale în a- 
ceste provincii în luna martie. Tre
buie amintit că în nrovinciile meri-

și

dionale mai domnește starea de a- 
sediu, că o mare parte din populație 
a fost alungată de la căminele ei și 
că mii de refugiați trăiesc încă din
colo de frontierele Sudanului". Zia
rele relatează că în sudul Sudanu
lui acționează cîteva partide, prin
tre care Uniunea națională din sud 
(S.A.N.U.), care condamnă orice acte 
de violență, precum și două partide 
teroriste, Anaynya și Saavo, care își 
au reprezentanți și în străinătate. 
Zilele trecute, guvernul sudanez a 
luat cunoștință despre contactele 
stabilite în Uganda între liderii par
tidului Saavo și cercurile imperia
liste.

în ce privește reglementarea pro
blemelor privitoare la regiunea din 
sudul 
spre sfîrșitul lunii decembrie, 
urma 
nistru 
și a unor consultări cu liderii orga
nizației refugiaților sudanezi în 
Uganda și Kenya, s-a încheiat un 
acord menit, după cum a spus 
Khalifa, „să salveze unitatea țării". 
Acordul prevede convocarea, în o- 
rașul Juba, a unei conferințe națio
nale a șefilor tuturor partidelor din 
Sudan în vederea elaborării, încă 
înainte de organizarea alegerilor 
generale, a unei Carte 
privitoare la provinciile din sudul 
țării.

După cum am arătat, în calea re
glementării problemei sudului stau 
anumite diiicultăți rezultate din ne
cesitatea înlăturării urmărilor regi
mului discriminatoriu față de sud al 
mareșalului 
în rîndurile 
gri din sud 
flușnțe din 
aceste dificultăți.

Potrivit ultimelor știri, reuniunea 
conferinței naționale de la Juba, fi
xată inițial pentru 6 februarie, a fost 
amînată la 14 februarie, în legătură 
cu vizita pe care regina Angliei o 
va face, în acest interval, în capi
tala Sudanului, orașul Khartum.

țării situația e următoarea : 
în 

unei călătorii a primului mi- 
în această regiune, precum

naționale

Aboud. Totodată, însă, 
celor 3 milioane de ne- 
se exercită anumite in- 

afară care accentuează

Nicolae PLOPEANU
Cairo (prin telefon).

La Institutul unificat de cercetări nucleare de la Dubna a fost realizată 
o nouă instalație pentru obținerea neutronilor polarizați cu mari energii

încetarea din viață
MOSCOVA 30 (Agerpres). — A- 

genția TASS anunță că la 30 ia
nuarie, după o boală îndelungată, a 
încetat din viață la Moscova Frol 
Kozlov, cunoscut militant al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice.

Născut în anul 1908, Frol Kozlov 
a îndeplinit, din 1940, diferite sar
cini pe linie de partid, iar la Con
gresul al XIX-lea al P.C.U.S. (1952) 
a fost ales membru al C.C. 
P.C.U.S. Ulterior el 
membru al Prezidiului
cretar al C.C. al P.C.U.S. El a deți-

al 
a fost ales 
și apoi se-

nut, de asemenea, funcția de prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și a fost mem
bru al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. Pentru activitatea 
sa, Frol Kozlov a fost distins cu 
titlul de Erou al Muncii Socialiste 
șl cu alte decorații.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au hotărît ca 
Frol Kozlov să fie înmormîntat lîngă 
zidul Kremlinului. Pentru organi
zarea funeraliilor a fost constituită 
o comisie guvernamentală.

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. La 30 ianuarie 1965, 

în Uniunea Sovietică a fost lansat sa
telitul artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-53“.

DELHI. în cursul vizitei sale în 
India, Mihail Florescu, ministrul in
dustriei petrolului și chimiei al R. P. 
Romîne, a conferit cu ministrul indus
triei grele al Indiei, Singh, și a avut 
o întrevedere cu prof. Humayun Ka
bir, ministrul petrolului și chimiei. La 
întrevederi s-au discutat 
privind colaborarea dintre 
țări.

probleme 
cele două

QUITO. Ministrul de 
Ecuadorului a anunțat că 
deschiderii de noi debușee pentru 
mărfurile ecuadoriene, junta guverna
mentală ecuadoriană a adoptat un de
cret prin care se autoriză schimburile 
comerciale între Ecuador și țările so
cialiste.

finanțe al 
în scopul

BONN. Deputatul social-democrat 
Erwin Schoettle, membru al comisiei 
Bundestagului pentru problemele bu
getare, a anunțat că fracțiunea social- 
democrată din Bundestag va respinge 
proiectul de buget prezentat de gu
vernul Erhard. El a spus că proiectul 
de buget a fost elaborat pentru a 
sluji ca o armă a guvernului în cam
pania electorală.

MADRID. Vineri după-amiază au 
continuat la Madrid manifestațiile stu
denților spanioli în favoarea libertăți
lor1 studențești. Poliția spaniolă a o- 
perat noi arestări.

SOFIA. Kocea Popovici, secretar 
de stat pentru afacerile externe al 
R. S. F. Iugoslavia, și-a încheiat vi-

zita oficială de trei zile făcută în 
R. P. Bulgaria. In comunicatul dat 
publicității se arată că între miniștrii 
de externe ai celor două țări a avut 
loc un schimb de păreri în proble
mele legate de relațiile bulgaro-iu- 
goslave și de principalele probleme 
internaționale.

BUDAPESTA. La 30 ianuarie, vice
cancelarul Austriei, Bruno Pitter- 
mann, care a făcut o vizită în Unga
ria, a plecat spre patrie. El a dus tra
tative cu conducători ai R. P. Ungare 
asupra lărgirii colaborării economice 
dintre cele două țări.

LAGOS. Comitetul pentru cultură 
și educație al Organizației unității 
africane, reunit în capitala Nigeriei, a 
aprobat la 30 ianuarie crearea unui 
institut african de studii.

GENEVA. Recent s-au desfășurat 
la Geneva lucrările sesiunii Comite
tului executiv al Organizației mon
diale a sănătății în vederea pregătirii 
Conferinței mondiale a sănătății, ce 
se va ține în luna mai. In cadrul se
siunii a fost dezbătută, de asemenea, 
problema creării unui centru mondial 
de cercetări științifice al O.M.S. și a 
fost aprobat bugetul acestei organi
zații.

LONDRA. Ministerul de Externe al 
Marii Britanii a oferit o recepție 
în cinstea delegației sfaturilor popu
lare din R. P. Romînă, care și-a în
cheiat vizita în Anglia. Cu același pri
lej, Alexandru Lăzăreanu, ambasado
rul R. P. Romîne la Londra, a oferit 
un cocteil.
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