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COMUNICATUL
Direcției Centrale de Statistică cu privire

la îndeplinirea

Republicii Populare
stat pe anul 1964 a fost realizat după cum ur-

I. Industrie
Planul producției globale 

industriale pe anul 1964 a fost 
îndeplinit în proporție de 102,6 
a sută.

Producția globală industria- 
ă a crescut față de anul 1963 
u 14,1 la sută. în industria

mijloacelor de producție cre
șterea a fost de 15,8 la sută și 
de 10,9 la sută in industria 
bunurilor de consum.

Pe principalele ramuri, pro
ducția a crescut față de anul 
1963 după cum urmează :

Industria construcțiilor de mașini și 
prelucrării metalelor cu
Industria
Industria
Industria
Industria
Industria 
a lemnului cu
Industria ușoară cu 
Industria alimentară cu

chimică cu
energiei electrice și termice cu 
metalurgiei feroase cu 
materialelor de construcții cu 
de exploatare și prelucrare

ministere, organizații 
entrale, sfaturi populare, pla- 
ul producției globale indus-

Planului de stat

Romine
pentru anul 1965 a fo« depă
șit in anul IM* de industria 
construcțiilor de mașini și a 
prelucrării metalelor

Producția bunurilor de con
sum a fost in 196* mai scare 
cu 80 la sută față de 1959 S 
s-a realizat un ritm mediu a- 
nual de creștere ăe 12-5 la 
sută.

în anul 196* pianul a fost 
îndeplinit și depășit la majo
ritatea produselor mdustrsaie 
S-au produs peste pian im
portante cantități de: focxă. 
oțel, cocs metalurgic. laminare 
finite pline, țevi de oțel, căr
bune. uleiuri minerale. mo

pe anul 1964 „Luna cărții 
la sate66

La Fabrica de geamuri Scă- 
eni. prin intrarea în func
țiune a unor instalații și a- 
gregate noi, producția va ii 
in acest an cu 17 la sută 
mai mare decît în 1964. In 
iotograiie: vedere parțială 

a iabricii

Foto : AGERPRES
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triale a fost îndeplinit după 
cum urmează :

Procentul 
a planului

de indeplinîrr 
pe ami IM*

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

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

Producția globală industria- 
a fost în 1964 de 2 ori mai 

are decît în 1959. In perioa- 
a 1960—1964 ritmul mediu a- 
ual de creștere a fost de
4,8 la sută, față de circa 13 

sută prevăzut în Directi- 
ele Congresului al III-lea al 
.M.R. pentru întreaga pe- 
oadă a planului de șase ani. 
Producția mijloacelor de

roducție a crescut de 2,1 ori 
ță de 1959, cu un ritm me-
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diu anual de creștere de 16 
la sută ; ritmuri superioare 
s-au realizat in industria chi
miei, hirtiei și celulozei (24 
la sută), în industria energiei 
electrice și termice (18.8 la 
sută), in industria construc
țiilor de mașini și prelucrării 
metalelor (18.2 Ia sută).

Nivelul producției globale 
prevăzut prin Directivele Con
gresului al III-lea al P.M.R

n an de noi și remarcabile
realizări

Citeva date privind îndeplinirea
planului pe 1964

• Planul producției globale 
ndustriale pe anul 1964 a fost 
ndeplinit în proporție de 102,6 
a sută.
• Producția globală indu- 

trială a crescut față de anul 
963 cu 14,1 la sută; a mijloa- 
elor de producție cu 15,8 la 
ută, iar a bunurilor de con- 
um cu 10,9 Ia sută.
• în perioada 1960—1964 

roducția globală industrială
crescut de 

itm mediu 
ută, față de 
revăzut în 
resului al 
ului pentru 
ă de șase ani.
• Volumul investițiilor rea- 

izate din fondurile statului 
n anul 1964 a fost de 37,4 mi- 
iarde lei, cu 11 Ia sută mai
are decît în 1963.
• In perioada 1960—1964 

-a obținut in medie pe an o 
roducție totală de cereale de 
0,3 milioane tone, față de 
,2 milioane tone, media ani-
r 1955—1959.
• La sfîrșitui 

gricultura era 
4 400 tractoare 
emănători mecanice, 
ombine pentru cereale păioa-

două ori, cu un 
anual de 14,8 la 
circa 13 Ia sută 
Directivele Con- 
III-Iea al parti- 
intreaga perioa-

anului 1964, 
înzestrată cu 
fizice, 63 500 

35 200

se și alte numeroase mașini 
agricole.

8 Capacitatea de transport 
a căilor ferate a crescut prin 
înzestrarea rețelei cu 85 loco
motive Diesel-electrice și 4 520 
vagoane fizice de marfă.

• S-au vindut prin comer
țul socialist mărfuri în valoa
re de 62,8 miliarde 
mul vinzărilor de 
fost cu 75 Ia sută 
decît în anul 1959.

8 Venitul național a crescut 
in anul 1964 cu circa 10 la 
sută față de anul 1963.

• In anul 1964 salariul 
a crescut cu aproape 2 la 
față de anul 1963, fiind 
mare 
sută.

• Pentru acțiuni social-cul- 
turale s-a cheltuit de la bu
getul statului suma de 203 
miliarde lei, cu 8 Ia sută mai 
mult decît în anul 1963.

• In perioada 1968 IM* 
au fost date în folosință popu
lației, din fondurile rtaix! ai 
circa 214000 apartament' :-:r.- 
venționale din care 51 3-)d ir
anul 1964; în aceeași țenw- 
dă, populația, în special cea 
din mediul rural și-a eoa- 
struit din fonduri prapc* circa 
457 000 locuințe

lei; volu- 
mărfuri a 
mai mare

real 
sută 
mai 

decit in 1959 cu 28 Ia
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(100* . PKfc) mii tor.e 111 IU
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Coloranți organici tooe 6 ÎS 183
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Negru de fum tone 35 354 107
Cauciuc sintetic :one 19 373 338
Mase plastice și rășini sin

tetice 100*.» u>ne *7 673 155
Fibre și fire chimice tone 8113 10
Anvelope auto-tractor-avion mii bucăți 1»6 131
Celuloză mii tone 223 114
Hîrtie mii tone 212 111
Ciment mii tone 4752 :»
Materiale de zidărie (in 

echivalent cărămizi cera
mice normale) miL bucăți 1068 83

Prefabricate din beton ar
mat mii mc 848 12*

Geamuri trase în echiva
lent 2 mm grosime mii mp 25 205 105

Cherestea mii mc 4 629 101
Placaj mii mc 187 118
Plăci din particule aglome

rate mii tone 126 126
Plăci fibrolemnoase mii tone 128 173
Țesături de bumbac și tip 

bumbac miL mp 302 1MU
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 pentru 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

i) Producția a început în trimestrul • II 1963

Realizări însemnate au fost 
-□ținute în creșterea nivelului 
tehnic al producției ca urma-

re a dării în funcțiune a noi 
obiective moderne, înzestră
rii întreprinderilor cu mașini

nte . oră. -r-așinade 
de 
de
5 000x150 mm etc.

Pentru producția anului 
1985 au fost pregătite; un nou 
tsp de instalație de foraj pen
tru mari adincimi. locomotive 
Ehesei hidraulice, mașini auto
mate de injecție pentru mate
male piastre. războiul auto
mat de țesut mătase, motoare 
ssacrooe de 100—1000 kW.

Se fac pregătiri pentru pu
nerea le fabricate a grupului 
rurbegenera tc r ie 50 MW și a 
razanului de abur cu debit de 
*38 tace ort. alte tipuri noi 
de may'-- șt instalații. precum 
* no* tipuri de maytr.i-unelte 
de mare randament.

laje pentru urnii tehnologice și 
-ista uț;; c.-cyâexe cum sînt: 
Leu pentru pendurția acidu- 
ha suifuric cu c capacitate de 
180 888 tone an. instalațiile 
hadroenergKice pentru cen- 
tiaiuk de pe Bistrița. linia 
autcrrat.jată de produse ce
ramice pentru eocstrocții, in- 
rtaiaț > pentru fabrici de 
piaca;e ** mobilă, complexele 
de mjcrtrtt șt parifirație-

Ca urmare a măsurilor lua
te de pnmczvarea sistematică 
a progresului tehnic in toate 

mai bucă folosire a capacită
ților de producție s a tehni
cii do» cu care au fost dotate 
inoepemderile. de ridicare 
contiruă a califirăru cadrelor, 
pianul productrvttățu muncii 
pe anul î*6* a fost depășit, 
trei sferturi din sporul pro
ducție! fiind abținut pe seama 
creșterii productivității mun
cii ProcuctrvTtatea muncii m 
industrie a crescut in 196* 
față de anul precedent cu 
peste 10 la sută.

Creșteri Însemnate ale pro
ductivității muncii s-au obți
nut in industria construcțiilor 
de mașini și prelucrării meta
lelor (12 la sută), industria 
chimică (12 la sută), industria 
materialelor de construcții (1* 
Ia sută), industria de exploa
tare și prelucrare a lemnului 
(11 la sută), industria pielăriei, 
blănăriei și încălțămintei (12 
la sută).

în anul 1964. productivita
tea muncii în industrie a fost 
cu 51 la sută mai mare decît 
în 1959. Ritmul mediu 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 în Di
rectivele Congresului al III-lea 
al P.M.R. pentru întreaga pe
rioadă a planului de șase ani.

Sarcina de reducere a pre
țului de cost în industrie a 
fost îndeplinită, realizîndu-se

(Continuare în pag. a 11-a)

rgamzarea pe sca
ră națională a 
tradiționalei JLuni 
a cărții la sate' 
este o firească 
consfințire a popu
larității de care se

bucură azi in satele și comu
nele patriei noastre, creațiile 
cele mat valoroase ale artiști
lor romini. predecesori și con
temporani. Parte integrantă a 
progarmului de ridicare a ma
selor largi la cultură, elaborat 
de partid. popularizarea in 
nodal țăranilor a cărții bele
tristice, științifice, politice, a- 
grozootehnice se face azi 
in condiții superioare, 
care înlesnesc un perma
nent contact al țăranilor 
cooperatori cu volumele 
bibliotecilor comunale, 
sătești, alături de care 
sporesc din an în an bi
bliotecile personale. Bi
blioteca e azi o adevă
rată instituție culturală a 
satului, care înlesnește 
și stimulează prin posi
bilitățile pe care le are 
o intensă circulație a va
lorilor, punind la îndemi- 
nă, alături de opere cla
sice, îndelung rivnite în 
anii dinaintea Eliberării, 
cele mai valoroase lu
crări contemporane. In 2 810 
biblioteci comunale și 3 523 să
tești, milioane de țărani intră 
zilnic pentru a preda și solicita 
cărțile de literatură, agrozoo
tehnice, științifice și politice, al 
căror număr trece de 1 987 200 
volume.

Actuala ediție a „Lunii căr
ții la sate“ va prilejui o largă 
categorie de manifestări de
dicate popularizării și dezba
terii cărții. Procesul difuzării 
cărții la sate asigură continua 
îmbogățire a fondului biblio
tecilor cu noutățile editoriale. 
Scriitorii înșiși au numeroase 
intilniri cu cititorii lor de Ia 
sate, poeți și prozatori își ci
tesc creațiile în fața unui au

ditoriu numeros. în ..Luna căr
ții Ia sate' vor avea loc nu
meroase asemenea intilntn 
Editurile organizează 122 con- 
sfătuiri la sate. Pentru o buna 
informare a cititorilor, se vor 
tipări 22 materiale (afișe, foi 
volante ele.), intr-un tiraj de 
400 000 exemplare.

Activitatea intensă desfășu
rată de bibliotecile sătești, de 
activul căminelor culturale, cu
prinde și numeroase forme de 
popularizare, prezentare și 
dezbatere a cărților, a conținu
tului lor.

Organizațiile U.TJ4. au da
X ■ 

cwnrrvi c« 
HI!

atia

IM»î

toria să contribuie la o bună 
organizare a simpozioanelor, 
serilor literare, proceselor li
terare, a tuturor acestor ac
țiuni care însoțesc prezența 
cărții în sate. Tinerii artiști a- 
matori ai căminelor culturale 
pot da un eficient ajutor co
lectivelor care pregătesc toate 
aceste manifestări. „Luna căr
ții la sate" trebuie să prileju- 
iască și o intensificare deose
bită a acțiunilor și preocupării 
comitetelor U.T.M., în vederea 
bunei desfășurări la sate a 
concursului „Iubiți cartea".

Așteptată cu viu interes de 
tinerii satelor, „Luna cărții" 
are pentru toți cititorii semni
ficația unui important eveni
ment cultural, încetățenit în 
viața satelor noastre.

C. STĂNESCU

Aspect de la sectorul montaj general al Uzinelor de tractoare
Brașov. Tinerii fruntași în între cerea socialistă Spînu Ion și 

Covaciu Ion, montează un nou tractor
Foto : O. PLECAN

Cronica
actualității

• Pregătesc 
campania agricolă

Pe agenda lucrărilor in vederea 
campaniei agricole de primăvară 
un loc de frunte îl ocupă repara
rea tractoarelor ți mașinilor agri
cole ți pregătirea semințelor. In 
regiunea Galați, datorită bunei 
organizări a lucrului, mecanizato
rii S.M.T. și lucrătorii din GA.S. 
au terminat de reparat peste 
2 900 tractoare, -3 800 pluguri, 
•3 450 semănători de porumb ți 
păioase, 1 280 cultivatoare, grape 
și alte mașini agricole.

Totodată în unitățile agricole 
din regiune au fost pregătite 
pînă acum peste 4 700 tone să- 
mînfă de porumb, 2 280 tone de 
mazăre, circa 1 320 tone floarea- 
soarelui, precum ți sămînță de 
fasole, orez ți alte culturi de 
primă cară.

In unitățile agricole de stat din 
regiunea Hunedoara au fost re
parate ți revizuite peste 2 650 
tractoare, mașini și utilaje agri
cole, reprezentînd 66 la sută din 
plan.

• Crește capacitatea 
de transport auto

întreprinderile regionale de 
transport auto din țară au pri
mit în această lună peste 80 
de autobuze T.V.-7.

Creșterea continuă a parcu
lui de autobuze și mai buna 
lui folosire duce la îmbunătă
țirea deservirii călătorilor, la 
deschiderea de noi trasee.

Rețeaua de drumuri deser
vită de autobuzele I.R.T.A. a 
crescut în anii șesenalului cu 
6 500 km. (Agerpres)

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). — Pentru îm
bunătățirea transportului și 
satisfacerea tot mai promptă 
a nevoilor beneficiarilor, auto
baza de transporturi auto 
Brăila și-a mărit și reînnoit 
recent parcul de autovehicule. 
Așa, de exemplu, autobazei 
i-au fost repartizate și au in
trat în exploatare 26 de auto
camioane și autobuze „Bucegi", 
„Carpați" și „T.V.“, destinate 
transporturilor interurbane de 
marfă si călători.

• Șlep de 1000 tone 
lansat la apă

Simbătă pe cala de lansare 
a Șantierului naval din Brăila 
s-a spart prima sticlă de șam
panie din anul acesta (simbol 
tradițional folosit cu ocazia 
lansării la apă a navelor) de 
bordul unui șlep de 1000 de 
tone din producția anului 1965. 
La realizarea părții de con
strucție pe cală muncitorii 
șantierului au folosit albume 
combinate de croire pentru 
utilizarea cit mai economică a 
tablei navale și pentru redu
cerea pierderilor de materiale.

Telegrame
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Populare 
Romine, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a trimis președintelui Re
publicii Islamice Pakistan, 
mareșalul Mohammad Ayub 
Khan, o telegramă de felicita
re cu prilejul realegerii sale 
în funcția de președinte al Pa
kistanului.

Președintele Pakistanului a 
adresat o telegramă prin care 
a mulțumit pentru felicitările 
exprimate.



(Urmare din pag. I)
o reducere a prețului de cost 
de 1,6 la sută fată de prețul

COMUNICATUL
Direcției Centrale de Statistică

la îndeplinirea Planului de
Republicii
de cost mediu din anul prece
dent, obținîndu-se însemnate 
economii.

II. Agricultura
silvicultura

1964 s-au obținut 
însemnate în dez-

In anul 
rezultate 
voltarea intensivă și multila
terală a agriculturii.

S-a întărit baza tehnică 
materială a agriculturii, s-au 
luat măsuri în continuare pen
tru profilarea și specializarea 
gospodăriilor agricole de stat, 
a continuat acțiunea de con
solidare economico-organiza- 
torică a cooperativelor agri
cole de producție.

La sfîrșitul anului, în agri
cultură au existat 683 gospo
dării agricole de stat cu o su
prafață agricolă de peste 2 
milioane ha, 4 716 cooperative 
agricole de producție cu o su
prafață de aproape 9 milioane 
ha, 259 stațiuni de mașini și 
tractoare.

Prin dotarea stațiunilor de 
mașini și tractoare șj a gospo
dăriilor agricole de stat cu noi 
tractoare și mașini agricole, 
parcul a sporit, ajungînd la 
sfîrșitul anului 1964 la 74 400 
tractoare fizice, 63 500 semă
nători mecanice, 35 200 com
bine pentru cereale păioase și 
alte numeroase mașini agri- 

ale.
Suprafața arabilă ce revine 

în medie unui tractor fizic a 
scăzut de la 270 ha în 1959 la 
132 ha în 1964.

Volumul lucrărilor executa
te 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 
precedent!, mecanizarea inte
grală a lucrărilor la arat, se
mănat, precum și la 
tul cerealelor păioase. 
perativele agricole de 
ție lucrările agricole 
executate mecanizat 
proporție însemnată.

S-a continuat acțiunea de 
valorificare a terenurilor Prin 
lucrări de îndiguiri și dese
cări, mai aleș în lunca inun
dabilă a Dunării.

Au fost plantate în masiv, 
îndeosebi pe terenuri impro
prii altor culturi, o suprafață 
de peste 20 000 ha viță de vie 
și aproape 29 000 ha livezi.

în ultimii ani, cercetarea 
științifică în agricultură a ob
ținut rezultate de seamă în 
crearea de noi soiuri de plan
te cu indici de producție cali
tativ superiori.

Pentru producția anului 
1964 s-au utilizat 11 soiuri de 
grîu de înaltă productivitate, 
10 hibrizi dubli de porumb și 
3 soiuri superioare de sfeclă

recolta- 
In coo- 
produc- 
au fost 

într-o

de zahăr. Aproape întreaga 
suprafață cultivată cu grîu, 
porumb, floarea-soarelui și sfe
clă de zahăr de către gospodă
riile agricole de stat și coopera
tivele agricole de producție a 
fost însămînțată cu semințe 
din soiuri de înaltă producti
vitate.

în anul 1964 s-a obținut o 
producție de cereale superioa
ră producției din 1963, ceea 
ce a asigurat nevoile de con
sum ale populației, precum și 
celelalte necesități ale econo
miei naționale.

In perioada 1960—1964 s-a 
obținut în medie pe an o pro
ducție 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, fată de 2,1 mi
lioane tone.

Pentru asigurarea bazei fu
rajere, suprafața 
plante de nutreț 
milioane ha 
creșteri față de 
denți la culturile cu o produc
tivitate mai mare și cu valoa
re nutritivă ridieată.

în anul 1964. datorită măsu
rilor de stimulare a creșterii 
animalelor efectivele au cres
cut la toate speciile.

în creșterea animalelor s-a 
continuat extinderea metode
lor intensive, la gospodăriile 
agricole de stat eoneentrindu- 
se producția fn unități specia
lizate și ferme de tip indus
trial

în gospodăriile agricole de 
stat ți cooperativele agricole 
de producție au fost date în 
funcțiune numeroase con
strucții zootehnice.

Producția agricolă animală 
a sporit fată de anul prece
dent. In 1964. fată de 1963. fn 
gospodăriile agricole de stat 
și cooperativele agricole, pro
ducția totală de lapte a cres
cut cu 1! la sută, de lină cu 
19 lă sută, de ouă de peste 2 
ori.

în anul 1964 a continuat cu 
bune rezultate acțiunea de 
masă de însușire a cunoștin
țelor agricole de către mem
brii cooperativelor agricole de 
producție și lucrătorii din uni
tățile agricole de stat prin 
cursurile agrozootehnice.

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

cultivată cu 
a fost de 1.5 
obținîndu-se 
anii prece-

III. Transporturi
a crescut 
cu 10,3 la 
călătorilor

în anul 1964 volumul măr
furilor expediate 
față de anul 1963 
sută, iar numărul 
cu 8,3 la sută.

în transportul feroviar vo
lumul 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 înzestra
tă în cursul anului 1964 cu 85 
locomotive Diesel electrice de 
2 100 CP (transportul cu trac
țiune Diesel reprezentînd 28,4 
la sută din volumul total al 
traficului de mărfuri și de că
lători) și cu 4 520 vagoane fi
zice de marfă.

S-au executat noi lucrări 
pentru modernizarea, siste
matizarea și centralizarea e- 
leetrodinamică în stațiile de 
eale ferată, s-au îmbunătățit 
indicatorii de utilizare a ma
terialului rulant.

Productivitatea muncii în

transportul feroviar a crescut 
față de anul 1963 cu 4,8 la Sută, 

în transportul auto de de
servire generală volumul măr
furilor expediate a crescut cu 
10,7 la sută față de 1963, iar 
numărul călătorilor cu 18.4 }a 
sută.

Parcul auto de deservire ge
nerală interurbană în exploa
tarea Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor a 
fost dotat cu 4 900 autocami
oane și autobasculante, 530 
autobuze etc.

în perioada 1960—1964 lun
gimea drumurilor moderniza
te a crescut cu peste 3 000 km.

în transportul fluvial volu
mul mărfurilor expediate a 
crescut față de 1963 cu 9,1 la 
sută, jar în transportul mari
tim cu 22,1 la sută.

Numărul călătorilor trans
portați pe cale aeriană a fost 
cu 54 la sută mai mare decît 
în 1963, din care pe linii inter
naționale cu 57 la sută.

IV. Investiții Construcfii

Populare
mic Victoria, fabrica de me
tanol cu o capacitate de 30 000 
tone/an ; la Fabrica de celofi
bră, celofan și sulfura de car
bon din cadrul grupului in
dustrial Brăila o capacitate 
de 14 000 tone/an sulfura de 
carbon și două linii de celofi
bră , la Combinatul de îngră
șăminte azotoase Piatra Neamț 
o capacitate de 43 000 tone an 
amoniac ; la Combinatul chi
mic Făgăraș s-a mărit capa
citatea de producție la amo
niac cu 23 000 tone/an ; la Uzi
na de îngrășăminte chimice 
Valea Călugărească instalația 
de tripolifosfat de sodiu și sul
fat de sodiu cu o capacitate 
de 10 000 tone/an tripolifosfat 
de sodiu și 30 000 tone'an sul
fat de sodiu anhidru ; la Fa
brica de prelucrare a maselor 
plastice Iași o capacitate de
7 250 tone, an mase plastice 
prelucrate ;

In industria materialelor de 
construcții și industria sticlei, 
porțelanului și faianței s-au 
dezvoltat capacitățile de pro
ducție la Fabrica de prefabri
cate din beton Roman cu 
33 000 me an: la Fabrica 
de cărămizi și țigle Sighișoara 
cu 27 milioane țigle an și 10 
milioane cărămizi an ; s-a 
pus în funcțiune la Fabrica de 
obiecte sanitare din porțelan 
«— București secția de placaj 
ceramic pentru construcții cu 
o capacitate de 385 000 mp an; 
la Fabrica de materiale de 
construcții Bireea o capacitate 
de 9 milioane 
lit'an și 12 000 
perală an.

In industria 
Complexul de 
a lemnului 
de cherestea de foiase cu 
capacitate de 76 000 mc an 
Fabrica de cherestea de răsi- 
noase cu o capacitate de 
54 000 mc an ; la Complexul 
de industrializare a lem
nului Pipera secția de feres
tre cu o capacitate de 215 000 
mp an; la Complexul de 
industrializare a lemnului Co- 
mănești o capacitate de 84 000 
me an la Fabrica de cherestea 
de râsinnase ; la Fabrica de 
mobilă si uși-ferestre Bacău 
o capacitate de 15000 garni
turi dormitoare convenționale' 
an ;

tn industria ușoară s-au 
dezvoltat capacitățile de pro
ducție la Uzinele textile Mol- 
dova-Botoșani cu 3 100 tone- an 
fire cardate și 28.7 milioane 
mp țesături de bumbac an; la 
Topitoria de in Joseni cu 900 
tone an fibre ; la Filatura de 
in și cinepă Fălticeni cu 1100 
tone fire subțirian ; la Com
binatul de cauciuc Jilava cu
8 000 tone/an amestec cauciuc 
și 1 200 tone'an produse finite; 
la întreprinderea Progresul- 
Bucurețti o capacitate de 3 500 
perechi fncălțăminte/zi în două 
schimburi ; s-au pus în func
țiune la Fabrica de tricotaje 
Moldova-Iași o capacitate de

cărămizi dia
fane vată mi-

lemnului, la 
industri a liza re 

Piles*.:. Fabrica 
o 
Și

Romine pe
11 milioane bucățj tricotaje.' 
an și parțial Fabrica de con
fecții Focșani;

In industria alimentară, fa
bricile de produse lactate de 
la Timișoara, Bacău și Satu 
Mare ; secțiile de brînzeturi 
de la Homorod, Bran. Tîrgu 
Neamț; fabrici de piine la 
Ploiești, Curtea de Argeș. Gă
iești, Rimnicu Sărat, Cimpu- 
lung Moldovenesc ; s-a dez
voltat capacitatea de produc
ție a Fabricii de ulei din ca
drul Combinatului Oltenia- 
Podari cu 250 tone 24 ore se
mințe de floarea-soarelui.

Și-au început activitatea na
vele trauler de pescuit ocea
nic „Constanța" și „Galați".

Se desfășoară in ritm susți
nut lucrările de construeții- 
montaj la : Hidrocentrala „16 
Februarie" de pe Argeș ; Cen
trala electrică de termoficare 
Craiova; minele din Valea 
Jiului, Valea Motrului. Leșul 
Ursului. Moldova Nouă ; com
binatele siderurgice de la Ga
lați. Hunedoara și Reșița: Uzi
na de alumină Oradea ; Uzina 
de aluminiu de la Slatina; 
Uzina de cupru Baia Mare ; 
instalațiile moderne pentru 
fabricarea plumbului, zincului 
și acidului sulfuric de la Uzi
na de zinc Copșa Mică ; Uzina 
de metale și aliaje neferoase 
secundare Brănești ; Combi
natul petrochimic Ploiești; 
Combinatul de îngrășăminte 
chimice Tumu Măgurele; 
Combinatul de îngrășăminte 
azotoase Tîrgu Mureș ; Com
binatul de chimizare comple
xă a gazelor naturale Craiova; 
Combinatul de celuloză și hir- 
tie Dej ; Combinatul de celu
loză și hîrtie din paie Călă
rași : grupul industrial Brăi
la. Fabrica de ciment Birsești- 
Tîrgu Jiu.

A fost deschis marele șantier 
a! Hidrocentrale! de la Porțile 
de Fier care se construiește în 
colaborare cu Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia.

Ca urmare a măsurilor 
luate, lucrările de construcții 
și de dare in funcțiune a noi
lor obiective s-au desfășurat 
in condiții mai bune decît în 
anul precedent.

S-a intensificat ritmul de 
industrializare a construcții
lor prin punerea Ia dispoziția 
rentierelor de cantități spo
rite de prefabricate și de uti
laje. ceea ce a permis mărirea 
gradului de mecanizare a lu
crărilor. s-a îmbunătățit asi
gurarea șantierelor cu docu
mentații tehnice și ritmul a- 
provizionării cu materiale, a 
crescut calificarea cadrelor, 
ceea ce a dus la îmbunătăți
rea calității construcțiilor exe
cutate.

Producția de construcții- 
montaj a crescut în 1964 cu 13 
la sută față de 1963 ; produc
tivitatea muncii în organiza
țiile de construcții-montaj fn 
antrepriză a crescut eu 10 la 
sută.
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V. Circulația mărfurilor

Volumul investițiilor reali
zate din fondurile statului în 
anul 1964 a fost de 37,4 
ljarde lei, cu 11 la sută 
ipare decît în 1963.

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

în industrie au fpst date în 
funcțiune importante capaci
tăți de producție printre care:

în industria energiei electri
ce și termice au fost puse în 
funcțiune noi agregate la cen
tralele existente de la Luduș, 
Paroșeni, Grozăvești, Sadu V, 
Arad etc. și la hidrocentralele 
noi în aval de Bicaz: Pîngă- 
rați, Piatra Neamț, Zănești, 
Costișa, Buhuși; linii de înal
tă tensiune de 220 kV în lun
gime de 100 km și de 110 kV 
în lungime de circa 90 km.

în industria petrolieră la 
Rafinăria de la Brazi, instala
ția de distilare atmosferică și 
în vid eu întrpaga capacitate 
Șe 3 milioane tone/an și in- 
-<;;alația de eocsare cu o capa
citate de 500 000 tone/an gu
dron: la rafinăria Ploiești ș-a 
mărit eu 120 000 tone/an ca
pacitatea instalației de fracțio
nare a gazolinei; la Rafinăria 
Onești instalația de calcinare 
a cocsului cu o capacitate de 
50 000 tone/an; o conductă de 
transport gazolină în lungime 
de 148 km ;

în industria metalurgiei fe-

mi- 
mai

fixe

roașe, la Combinatul siderur
gic Hunedoara două cuptoare 
Martin de oțel cu o capacitate 
anuală de 270 000 tone fiecare, 
instalația de expandare a zgu- 
rei cu o capacitate de 160 000 
tone/an, la sectorul laminoare 
o capacitate de 460 000 tone/an 
profile mijlocii și benzi: la 
Uzina metalurgică Iași o ca
pacitate de 25 000 tone/an 
țevi construcții pînă la 4 toii.

în industria construcțiilor 
de mașini s-au dezvoltat ca
pacitățile pentru producția lo
comotivelor Diesel electrice, 
tractoarelor, autocamioanelor, 
transformatoarelor electrice 
etc. La un număr însemnat 
de uzine constructoare de ma
șini au fost sporite capacită
țile de producție prin dezvol
tarea suprafețelor productive 
și dotarea cu tehnică mo
dernă ;

în industria chimiei, celulo
zei și hîrtiei, la Combinatul 
de îngrășăminte chimice Tur- 
nu Măgurele o capacitate de 
200 000 tone/an acid sulfuric; 
la Combinatul chimic Borzești 
instalația de electroliză a sării 
prin procedeul 
mercur cu o capacitate de 
50 900 tone/an 
iar la Fabrica de policlorură 
de vinii o capacitate de 24 000 
tone/an policlorură de vinii 
suspensie ; Ia Combinatul chi-

Volumul vînzărilor de măr
furi prin comerțul socialist a 
fost în anul 1964 de 62,8 mi
liarde lei. în comparație cu 
anul precedent volumul total 
al vînzărilor a crescut cu 8 
la sută, la mărfuri alimentare 
(inclusiv alimentația publică) 
eu 10 la sută, iar la.mărfuri 
nealimentare cu 6 la sută.

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

Vînzările principalelor măr
furi alimentare 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 țe
sături de bumbac cu 2,1 la 
sută, țesături de lină cu 6,4 la 
sută, tricotaje cu 6,2 la sută, 
confecții cu 4,9 la sută, încăl
țăminte cu fețe din piele cu 
8,1 la sută etc.

Au continuat să crească vîn
zările de mărfuri de folosință 
îndelungată, în special la : 
mobilă cu 8 Ia sută, televizoare 
cu 11 la sută, mașini elec-

trice 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 folosință noi unități de des
facere înzestrate cu mobilier 
și utilaj comercial modern, 
printre care complexele din 
orașele București, Galați, Tîr- 
gu Mureș, Craiova. Reșița, Hu
nedoara etc.

în anul 1964 țara noastră a 
avut relații comerciale cu 
peste 100 de țări și a partici
pat la 35 de tîrguri și expozi
ții internaționale.

Volumul comerțului exterior 
al R. P. Romîne a crescut tn 
anul 1964 față de 1963 cu 12 
la sută.

în anul care a trecut a con
tinuat să crească ponderea 
mărfurilor industriale în vo
lumul total al exportului (ma
șini și utilaje, produse ale in
dustriei chimice, industriei 
lemnului, industriei ușoare 
etc.) și s-a îmbunătățit calita
tea mărfurilor exportate.

Față de anul 1959, volumul 
comerțului exterior a crescut 
de peste 2 ori. astfel că s-a 
depășit cu un an mai devreme 
nivelul prevăzut în Directivele 
Congresului al IlI-lea al 
P.M.R. pentru anul 1965.

VI. îmbunătățirea
nivelului

cu catod de

sodă caustică,

După calcule preliminare, 
venitul național a crescut în 
anul 1964 cu circa 10 la sută 
fată 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 Mi
niștri al R.P. Romîne din iunie 
1964 cu privire la majorarea 
salariilor la toate categoriile 
de salariați, reducerea unor 
cote de impozite pe salarii și 
creșterea plafonului de salarii 
în funcție de care se acordă 
alocația de stat pentru copii, 
pînă la sfîrșitul anului 1964 
majorarea salariilor s-a apli
cat în industria alimentară,

industria ușoară, industria 
materialelor de construcții, 
industria de prelucrare a lem
nului, silvicultură, gospodă
ria comunală, telecomunicații, 
cadrelor militare, învățători
lor și educatorilor din învăță- 
mîntul elementar și preșcolar, 
personalului elementar, me
diu și auxiliar sanitar, presă, 
Pînă la sfîrșitul anului 1965 
acțiunea de majorare a sala
riilor va cuprinde și salariații 
din celelalte ramuri ale eco
nomiei naționale.

în anul 1964 salariul real a 
crescut cu aproape 2 la sută 
față de anul 1963, fiind mai 
mare decît în anul 1939 cu 28 
la sută.

Veniturile bănești ale popu-

lei. cu 9,9 la sută mai mult decit în 1963

cu circa 
de anul

la C.E.C.

»» î» >»

cu privire
stat
anul 1964
obținute de la stat au 
în anul 1964 

față

lației 
sporit 
5 miliarde lei 
1963.

Soldul depunerilor
a foșț cu 33 }a sută mai mare 
decît în 1963, iar numărul de-

punătorilor a crescut cu 5 la 
sută.

Pentru acțiuni social-cultu- 
rale s-a cheltuit de la bugetul 
statului suma de 20,5 miliarde 
lei, cu 8 la șută mai mult de- 
cît în 1963. din care pentru :

învățămînt 6,0 miliarde
— cultură și - 
știință 1,6
— sănătate și
prevederi 
sociale 5,3
— asigurări
sociale 4,8
— alocația de 
stat pentru 
copii și ajuto
rul familial 
de stat 2,6

»»

»

Pentru construcții social-cul- 
turale s-a investit din fondu
rile statului suma de 1,2 mi
liarde lei, din care 750 milioa
nei lei pentru învățămînt și 
cultură și 420 milioane lei 
pentru ocrotirea sănătății, cul
tură fizică și sport.

în perioada 1960—1964 au 
fost date în folosință popu
lației din fondurile statului, 
circa 214 000 apartamente con- 
venționaie, din care 51 500 în 
anul 1964.

în aceeași perioadă popu
lația. în special eea din mediul 
rural, și-a construit din fon
duri proprii circa 457 000 lo
cuințe.

A continuat să se dezvolte 
baza materială a învățămîn- 
tu'.ui, culturii și sănătății.

în anii 1960—1964 s-au con
struit pentru învățămîntul de 
cultură generală circa 20 000 
săli de clasă, cămine studen
țești cu peste 22 000 locuri, 
cantine cu o capacitate de de
servire de circa 7100 locuri 
intr-o serie, laboratoare, ate
liere etc.

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

S-a încheiat acțiunea de 
generalizare a învățămîntului 
obligatoriu de 8 ani. în învă- 
țămîntul de cultură generală 
numărul elevilor înscriși la 
începutul anului școlar 1964 
1965 a fost de 3 321 000. în în
vățământul profesional de 
181 000. iar în Învățămîntul 
tenhie și tehnic de maiștri de 
peste 67 000.

Numărul studenților înscriși 
în anul universitar 1964/1965 
este de 123 300. cu 10 la sută 
mai mare decît în anul uni
versitar 1963 1964 ; din aceștia 
41 la sută urmează cursurile 
facultăților tehnice și agrono
mice.

în anul 1964 au fost date tn 
folosință în orașe 11 cinema
tografe cu 5 200 locuri, iar nu
mărul instalațiilor cinemato
grafice la sate a crescut cu 
peste 600

Prin darea în funcțiune a

7.6
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încă două stații de televiziune, 
numărul stațiilor principale a 
ajuns la 9, iar numărul stații
lor de retransmisie la 16. Nu
mărul abonamentelor la tele
viziune a crescut cu 46 la sută 
fată de anul 1963.

în anul 1964 au fost editate 
de editurile de stat 3 200 tit
luri de cărți și broșuri intr-un 
tiraj de 58 milioane exempla
re. Tirajul anual al ziarelor a 
fost de 1 064 milioane exem
plare, iar al revistelor de 97 
milioane exemplare.

A continuat să se îmbună
tățească asistenta medico-sa- 
nitară a populației.

Numărul paturilor de asis
tență medicală a ajuns la 
141800, al circumscripțiilor 
medico-sanitare la 3 882, din 
care în mediul rural la 2 889.

A scăzut mortalitatea gene
rală și infantilă. Numărul de- 
cedaților 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, 
fată de 5,5 în 1963.

în anul 1964 reveneau 
medie 696 de locuitori la 
medic.

în anul care a trecut au
neficiat de odihnă și trata
ment în stațiunile balneocli
materice, tabere și 
copii peste 750'000
ne.

Activitatea de
comunală s-a îmbunătățit față 
de anul 
tribuție 
325 km.
aproape
peste 150 km>. iar cea .de ter- 
moficare cn TO km.^tBotoM

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

La 1 ianuarie 1965 populația 
țării a fost 
cuitori.

în 
un

be-

colonii de 
de persoa-

gospodărie

1963. Rețeaua de dis- 
a apei s-a mărit cu 
cea de canalizare cu 
200 km. de gaze cu

de 18 980 000 lo-
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importante obți- 
1964 în dezvolta-

Realizările 
nute în anul 
rea economiei naționale și în 
creșterea necontenită a nive
lului de trai se adaugă înfăp
tuirilor remarcabile ale po
porului nostru în efortul 
susținut pentru traducerea în 
viață a obiectivelor trasate de 
Congresul al IlI-lea al P.M.R.

Direcția Centrală de Statistică

de pe lingă Consiliul de Miniștri

al R. P. Romine

•Ciftigind cu 24-11 
(9-5) prima „manșă" 
a sferturilor de fina
lă cu echipa Rik 
Goteborg, în cadrul 
„Cupei campionilor 
europenC, echipa 
masculini de handbal 
Dinamo București a 
luat un avans apre
ciabil de puncte pen
tru calificarea în se
mifinale. In jocul 
disputat la Gbteborg 
dinamoviștii au lăsat 
o excelentă impresie 
publicului spectator 
care i-a aplaudat de
seori pentru demon
strația făcută. Dintre 
jucătorii bucureșteni 
o comportare remar
cabilă au avut în spe-

bine tot timpul me
ciului. De multe ori 
pe teren parcă exista 
o singură echipă, mai 
ales în partea a două 
a întîlnirii".

Returul cu Rik G6- 
teborg se va disputa 
la 21 februarie la 
București. In semifi
nale Dinamo urmează 
să întîlnească echipa 
învingătoare din jocul 
Grashoppers Zurich— 
S. V. Berlin. Finala 
„Cupei campionilor

T*'-. V'■".'•-••s/

Tinerii dm sectorul montaj al Întreprinderii „Hidromecanica 
din Brașov se străduiesc necon tenit să-și ridice nivelul pregă 
tirii proiesionale urmînd cu regularitate cursurile de ridi 

care a calificării.

T E L EG RAMA

cial Mosgr, Hnat, 
Ivănescu și Mea. Co- 
mentînd acest meci 
redactorul sportiv al 
agenției daneze B.T. 
Sport din Copenhaga, 
remarcă, printre alte
le » „Echipa bucureș- 
teană a jucat foarte

Ministrul afacerilor externe 
al R. P. Polone, Adam Ra- 
packi, a trimis o telegramă de 
răspuns ministrului 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 Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență

mutuală între R. P. Romînă 
R. P. Polonă. Totodată, el 
exprimă convingerea că pri 
tenia și colaborarea dintre c 
le două țări se vor dezvolta 
în viitor-spre binele ambel 
popoare; în interesul unită 
țărilor socialiste și al cauz 
socialismului și păcii.

(Agerpres)

INFORMA ȚII
Semnarea Protocolului 

privind schimbul de 
mărfuri pe anul 1965 

intre R. P. Romînă 
$1 R. D. Germană

expus planul de activitate pe 
tru 1965, care a fost, de as 
menea, aprobat.

Plenara, a desemnat apoi, 
propunerea biroului, președi 
ții și secretarii secțiilor Cpm 
siei naționale, după cum u 
mează: Secția de educație • 
președinte: acad. Gh. Miho 
rectorul Universității Buci 
rești; secretar; prof. dr. Al 
xandru Bălăci, prorector 
Universității București; Secț 
de științe exacte și naturale • 
președinte: acad. Elie Carafoi 
secretar: dr. Mihai Băcesc 
membru corespondent ai Ac; 
demiei R. P. Romîne; Secț 
de științe sociale și umane ■ 
președinte: acad. Andrei Oț 
tea; secretar: prof. M, Berz 
membru corespondent al Ac 
demiei R. P. Romîne; Sect 
de activități culturale — pr 
ședințe; Ion Pas, președinte 
I.R.R.C.S.; secretar; prof, ar 
Grigore Ionescu, director 
Direcției monumentelor istor 
ce din C.S.C.A.S.; Secția < 
informație — președinte: < 
Livezeanu, vicepreședinte 

............. _ ________ I.R.R.C.S.; secretar: ■ Ange 
tenie și ințelegere,'reciprpcfî’,'"^î0Pest*ll"Brădiceni, directo 
Protocolul prevede majorare®* bibliotecii centrale c
schimburilor de mărfuri srfttțăj'U’Mw.îț ,ȘecUa administrativ-ji 
de anul 1964. • ridica președinte: prof, d

La 30 ianuarie a.c. s-a sem
nat, la Berlin, Protocolul pri
vind schimbul de mărfuri pe 
anul 1965 între R. P, Romînă 
și R. D. Germană.

R. P. Romînă va livra : in
stalații de foraj, diverse uti
laje pentru industria petrolie
ră, uleiuri minerale, produse 
ale industriei lemnului, pro
duse chimice, fructe și legume 
proaspete și prelucrate, pre
cum și diverse bunuri de con
sum.

R. D. Germană va livra : 
diverse utilaje pentru indus
tria chimică, produse ale in
dustriei electrotehnice și ale 
mecanicii de precizie, îngră
șăminte potasice, produse chi
mice, celofibră, textile, pre
cum și diverse bunuri de con
sum.

Tratativele pentru încheie
rea protocolului s-au desfășu
rat într-o atmosferă de prie-

Plenara Comisiei 
naționale 

a R. P. Romine 
pentru U.N.E S.C.O

Vineri a avut loc ședința 
plenară a Comisiei naționa
le a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.SC.O

înainte de a se intra în or
dinea de zi, acad. Athanase 
Joja, președintele Comisiei, a 
evocat memoria academicia
nului Mihail Ralea, fostul 
președinte al Comisiei și a 
acad. Tudor Vianu, fostul se
cretar general, decedați în 
cursul anului trecut.

Plenara a examinat și apro
bat Regulamentul de funcțio
nare a Comisiei naționale, al 
cărui proiect a fost prezentat 
de prof, dr. Traian Ionașcu.

Acad. Athanase Joja a pre
zentat apoi darea de seamă 
asupra activității Comisiei na
ționale în 1964, care a fost a- 
probată în unanimitate. Prof, 
dr. Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului și 
vicepreședinte al Comisiei, a

ridică — președinte: prof, d 
Traian Ionașcu, membru c< 
respondent al Academiei R- 1 
Romîne, directorul Instituti 
lui de cercetări juridice : 
Academiei; secretar: con 
univ, Gh. Dolgu, redactor ș< 
adjunct al revistei „Viata ecc 
nomică".

încheierea lucrărilor 
plenarei Comitetului d 

Stat pentru Cultură 
și Artă

Sîmbătă s-au încheiat lucri 
rile ședinței plenare a Corn 
tetului de Stat pentru Culti 
ră și Artă, care a discutat a 
tivitatea desfășurată de corn 
tet în anul trecut și planul c 
muncă pentru 1965, precu: 
și sarcinile editurilor privin 
elaborarea planului temat: 
de perspectivă.

Au fost adoptate planul c 
muncă al Comitetului de Sts 
pentru Cultură și Artă pe i 
nul 1965, precum și o serie d 
măsuri privind elaborare 
planurilor tematice de per: 
pectivă ale editurilor.

(Agerpres)

friguros, oaspeții vor 
juca două întîlniri la 
Miercurea Ciuc.

• După cum 
stabilit campionatele

s-a

persoane vor avea loc 
la 29 ianuarie, iar 
cele de patru persoa
ne la 5 și 6 februa
rie. Pentru organiza
rea acestor campiona
te a mai candidat și 
stațiunea elvețiană 
Saint Moritz,

• La San Sebas
tian și Paris se des
fășoară meciurile tur
neelor de baschet 
(masculin) pentru sta
bilirea participantelor 
la campionatul curo-

de valoare au fost 
realizate în cadrul 
concursului interna
țional de atletism pe 
teren acoperit de la 
Paris. Proba de arun
carea discului a reve
nit lui Allard cu 
51,33 m. Colnard a a- 
runcat greutatea la 
17,19 m, iar Bernard 
a parcurs 60 m îri 
6”8/10, învingînd pe 
Fenouil și Piquemal. 
Rose a cîștigat proba 
de săritură în înălți
me cu 2,10 m, 
sprintera Bouix 
parcurs 
7-5/10.

europeni" va avea loc 
la începutul lunii a- 
prilie la Lyon.

• La sfîrșitul lunii 
februarie echipa Ce
hoslovacă de hochei 
pe gheață Slovan 
Bratislava va susține 
două meciuri la Bucu
rești. Hocheiștii ceho
slovaci vor evolua la 
24 și 25 februa’ie pe 
patinoarul artificial 
„23 August" în com
pania selecționatei 
Capitalei. Apoi, dacă 
timpul se va menține

mondiale de scrimă 
vor avea loc anul a- 
cesta la Paris In 
cursul unei ședințe 
care a avut loc vineri 
la Paris, au fost sta
bilite datele de des
fășurare : 1—13 iulie.

• Stațiunea de 
sporturi de iarnă ita
liană Cortina d'Am
pezzo a fost aleasă să 
găzduiască viitoarele 
campionate mondiale 
de bob, care vor a- 
vea loc 
Coborîrile 
boburilor

în 19£6. 
rezervate 

de două

pean programat la 
Moscova.

In turneul de la 
Paris echipa Franței 
a învins cu 77—75 
(38—32) echipa Izrae- 
lului, obținînd califi
carea pentru turneul 
final.

Echipa Italiei a în
vins cu 99—39 
(45—18) echipa El
veției în turneul de la 
San Sebastian, iar e- 
chipa Spaniei a dis
pus cu 85—77 de cea 
a Olandei.

• Cîteva rezultate

iar
a

• Intr-un meci con- 
tind pentru sferturile 
de finală ale „Cupei 
campionilor euro
peni" la volei (femi
nin), echipa Dynamo 
Berlin (R.D.G.), a în
vins cu scorul de 3—0 
(15—5; 15—7; 15—5) 
echipa Slavia Sofia. 
Returul va avea loc 
la 7 februarie la So
fia.



colectivului
Karp Ana Editha lucrează 

de 8 ani la secția mașini de 
calculat de la Întreprinderea 
„Electromureș" din orașul Tg. 
Mureș. A intrat în fabrică 
imediat, după examenul de 
maturitate și în scurt timp a 
devenit una dintre cele mai 
bune muncitoare din secție. 
Harnică, conștincioasă, ea a 
cîștigat repede stima tovară
șilor ei de muncă. Anul trecut, 
Editha a fost evidențiată in 
fiecare lună pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de 
plan și pentru calitatea ire
proșabilă a lucrărilor la mași
nile de calculat.

Tinerii o cunosc și o apre
ciază pe tov. Karp Ana Editha 
și pentru rodnica ei activitate 
în cadrul organizației U.T.M. 
din întreprindere. Timp de 4 
ani, ca propagandistă, a con
dus unul din cursurile de tn- 
vățămint politic U.T.M. iar a- 
nul trecut a fost aleasă în co
mitetul U.T.M. din întreprin
dere. La adunarea cetățenilor 
din circumscripția electorală 
regională nr. 3 Tg. Mureș, carp, 
a avut loc recent la clubul Fa
bricii de zahăr, tinăra munci
toare a fost propusă candidat 
al F.D.P, pentru alegerile de 
deputați în sfatul popular al 
regiunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară. Printre cei care au 
susținut candidatura s-au a- 
flat și numeroși tovarăși de 
muncă. Tînărul muncitor Io
sif Mikloș, secretarul organ.- 
zației U.T.M. din secția ma
șini de ealculat și utemista 
Olga Kocsiș au vorbit despre 
activitatea profesionali și ob
ștească a candidatei și și-au 
exprimat bucuria pentru a- 
ceastă propunere sprijinită cu 
căldură de toți participanții 
la adunare.

ST. NECAMTCHI

Aceiași oameni
si totuși, alții

Carnet electoral
Cetățenii

— „Vi scutim copiii de școală... 
Dacă votai! cu liberaiji (cu dom
nul cutare), vă scutim copiii de 
școală...'.

Alegătorii, adică lăipnii. erau 
— cel mai multi — după cum ae 
știe, anal/abeti. Prețul Invălătunt 
nu l cunoșleeu. In schimb, tru
deau zi și noapte, tăind lemne, 
pariind oi;e pe munte, fiecare cu 
sărăcia lui. Și cum cartea nu 
prea folosea atunci nici la oi, nici 
ia pădure, rațiunea omului finul 
In obscuritate, a analfabetului, 
era: votez cu liberalii, sau cu ță
răniștii (depinde care făcea pro
misiunea mal Înainte) pentru ci 
Îmi scutesc copiii de școală, si 
deci pot să-i trimit sâ umble cu 
oile, să mă ajutorez cu ei'.

Domnul candidat cunoștea prea 
bine această rațiune a omului să 
rac. Si se folosea de ea cind fă
cea propagandă, scutirea copiilor 
de școală intra în... programul 
electoral.

Cele de mai 
fapte, ni le-a 
Silvia Vranău,
giorz Băi, raionul ICăsăud. Aseme
nea tablouri, spunea profesoara 
cu agenti electorali ce profitau dt 
naivitatea șl neștiința tiranului, 
puteai vedea foarte des In Sta
giari, localitate semt-montană, bo
gată In ape minerale, dar cu ma
joritatea locuitorilor analtabeli-

în Slngiorț există — nu-i

sus. acele triste 
relatat profesoara 

din comuna Sin-

de

ÎNSEMNĂRI

mirare asliti — o scoală medie 
cu 1 300 de elevi (vai. „scutirea 
copiilor de școală*, ce sinistră ar 
ti expresia, rostită asliti 1) La 
țcoala nouă, apărută in ultimii 
patru ani, pe lingă o alta constru
ită ceva mal fn urmă, vin fiii ță
ranilor cooperatori din această 
localitate de munte si satele în
vecinate. Invală algebră, geogra
fie, Învață legile naturii ti socie
tății.

lată altă tntlmplare, povestită 
de directorul scolii. Ion Zigreanu. 
„Recent, o fetită din clasa a V-a 
lipsea de la școală. Pare curios, 
dar nu o lăsa maică-sa. La apelul 
dirigintelui, fetita a răspuns ve
nind regulat vreo 3 zile. S-a de
plasat apoi directorul școlii acasă 
la ea șl la apelul acestuia a răs
puns mal tirzlu cu o săptămină. 
Intr-o duminică, fiind ședință 
părinții, directorul scolii a 
problema public.

De ce nu vine fetita la școală, 
ce măsuri si luăm t

„Apăi, că nici o măsură, a spus 
cineva din sală. Să mergem si 
vedem ce-i cu fata. Că si așa am 
terminal ședința'.

Și așa au pornit oamenii la 
drum și au umplut curtea și casa 
femeii, rușinată de atltea 
primite tntr-o singură zi.

Problema ca atare pare 
tă. Dar, ia să ne glndim. 
cei care s-au deplasat la casa le
liței pentru această problemă, de
venită publică, erau toarte multi, 
mai ales dintre oamenii treculi 
de 45—50 de ani, dintre acei care 
se „bucurau' — neștiutori — și 
chiar votau pe aceia care le pro
miteau 
școală.
propun 
legerile

staturi

mărun- 
Printre

că Ie scutesc copiii 
Aceiași oameni, iată, 

acum candidata pentru 
din 1 Martie 1965.

de
UI
a-

VIRGIL SINGEREANU

Studenta

de la agronomie
Elena Ungurean™ stu

dentă in anul II hortirul- 
tură — Institutul agrono
mic din Ia»i — a fost 
propusă recent ca nd kir.tâ 
în circumscripția electorali 
198, in alegerile de depu’.a:. 
în Sfatul popular al orașu
lui Iași. Vorbind despre 
minunatele condiții create 
de partid tineretului 

dios din întreaga țară, nu
meroși studenți-partic-panți 
la adunare, prin care Du
cea c Oltea. Frați ca Marius, 
N'itura Eugen au subliniat 
totodată calitățile colegei 
lor, marea ei dragoste pen
tru învățătură, pasiunca cu 
care se străduiește să de
vină un bun specialii, al 
agriculturii socialiste.

SUCEAVA (de la coresponden
tul nostru) — în regiunea Suceava 
in cadrul adunărilor in care au 
fost desemnați pină acum 7 858 
candidați în alegerile pentru sfa
turile populare, s-au scos in evi
dență însemnatele realizări obținu
te de oamenii muncii din regiune, ’ 
sub conducerea organizațiilor de 
partid in anii puterii populare. 
Cetățenii au folosit, totodată, acest 
prilej pentru a veni cu noi pro
puneri in scopul dezvoltării con
tinue a regiunii lor. Astfel, pină 
acum au fost făcute fn adunări a- 
proape 4 000 de propuneri dintre 
care 2 205 propuneri privind buna

ț

Aspect din sala da lectură a S.oliotecu Institutului politehnic din Cluj

temenea filme trec 
deobicei neobser
vate : cu toate că 
reflectezi înde
lung la probleme
le pe care ți le 
pun, nu ieși de la 

exclamând zgomotos ca 
după ,-Șapte magnifici" sau 
„Totul despre Eva" : ,jce regie 
grozavă!" Sint pelicule obiș
nuite, intimplări obișnuite care 
se aștern pe ecran cu simpli
tatea, uneori chiar monotonia 
cu care se scurg, aparent egal, 
cele 365 de zile din calendar. 
Povestea n-are nimic festiv: 
nici strălucitoare capete de 
afiș (deși interpreții sint ad
mirabili), nici atracțiozități 
coregrafic - muzical - ecvestre 
nici măcar gag-uri amuzante. 
Și totuși e reconfortantă prin 
ceva mult mai adine, mai să
nătos decit surîsurile superb 
etalate pe ecran lat în tehni- 
color. Pentru că ține de aceea 
căldură omenească, inegalabi
lă prin siguranța pe care ți-o 
transmite cind te afli în preaj
ma ei. Această ospitalitate spi
rituală, omenie simplă, de toa
te zilele, te cucerește în acest

propun

«re

•e:

L SA VA

Examenul confirmăFoto: AGEP.PP.LS

munca din semestrude locuințe
la Baia Mare

Anul I la prima sesiune

de
ar 
si 

ta.

Construcții

N ST POPOVICI
student

examen.
însă că sînt și

gospodărire a orașelor și cetelor, 
583 propuneri cu caracter social- 
cultural. peste 400 propuneri ce 
privesc comerțul etc. în taionul 
Rădăuți, de pildă, s-au făcut în 
adunări 
neri. La Dornești, cetățenii au pro
pus să se construiască un pod pes
te riul Suceava, să se înființeze 
in comună

Un număr 
neri au fost 
din raioanele
Gura HumoruluL 
lare și alte organe studiază pro
punerile cetățenilor în scopul re
zolvării lor.

aproape 1 000 de propu-

o scoală medie etc. 
însemnat de propu- 
făcute de cetățenii 
Fălticeni, DorohoL 

Sfaturile popu-

poveste neînventată"
film. .Stcpina ewei" e o fe
tiță abia trecwtă d« cdate*- 
cență care îji deschide primi
tor ușa inimii ei cu toate că 
n-a îmbrăcat somptuoasa ro
chie de primire. Te așează 
îndată la masă și chiar dacă 
festinul e sumar (n-a avut 
vreme să se „pregătească", wu 
e tndeminafică) i;i oferă tot 
ce are. cu toată bucuria. Sce
na, concretă, existentă in film, 
se poate generaliza poetic. 
Tinăra căsătorită — eroina a- 
cestei povestiri — face parte 
din categoria, tot mai rispin- 
dită a oamenilor pentru, care 
fericirea înseamnă a dărui tot 
timpul bucurie celor din jur. 
a fi în permanență acolo unde 
este necesar și a avea convin
gerea că pretutindeni ești ne
cesar.

„Tu aduci strada în casă" îi 
reproșează, violent, bărbatul 
ursuz, dornic de un confort 
„al său", tn afara oamenilor. 
,.N-ai o casă a ta", „Pretutin
deni te simți acasă-*. Intr-ade
văr, acesta-i ^defectul" Variei- 
Unde se duce își face prieteni, 
orice nouă locuință se umple 
pe dată de prezența ei fami-

I 
I
1
I
I
I

BAIA MARE (de Îs cerespon- 
destnl nostru . — Deși ne aflăm 
ia -:-rJ iarnă, pe șantierele de 
construcții din orașul Baia Mare 
se lucrează intens pentru realiza
rea tn termen a construcțiilor pla
nificate. Măsurile luate pentru 
asigurarea din vreme a frontului 
de lucru, aprovizionarea cu ma
terii prime și materiale, speciali
zarea oamenilor pe categorii de 
lucrări, funcționarea neîntreruptă 
a unei statii centralizate de pre
parare a betoanelor și mortarelor 
au dat posibilitatea ca lucrările 
de finisaj a unui apartament să 
se reducă cu 100 de ore. In pre
zent, un bloc cu 60 de aparta
mente se execută într-un termen 
cu peste 2 luni mai scurt în com
parație cu timpul realizat în 1963. 
De la începutul anului 1965 și 
pină acum, constructorii Grupului 
nr. 1 de șantiere au dat în folo
sința oamenilor muncii de la ex
ploatările miniere Săsar și Baia 
Sprie, Uzina centrală de prepa
rare a minereurilor etc., 4 blocuri 
cu 225 de apartamente. Viitorul 
cartier de la Săsar, care va în
suma peste 5 000 de apartamente, 
își capătă tot mai mult conturul. 
Sint în stadii diferite de construe- 
tie cîțeva blocuri care numără 
peste 700 de apartamente. La 
alte 200 de apartamente lucrările 
de finisaj se află în stadiu avan
sat. Tot în acest cartier se lucrea
ză intens la construcția unei școli 
cu 24 săli da clasă, la centrala 
termică nr. 4 etc.

liară chiar 
încă goală 
un rimplu 
cu bucurie oriunde poate 
țină aparatul de sudat 
mină, oriunde e nevoie de ea 
și. ca prin minune, pretutin
deni se simte nevoie de mun
ca ei entuziastă. Intr-un acces 
de generozitate, bărbatul egoist

dacă tn camera 
n-a atimat decit 
abajur. Lucrează 

si 
în

CRONICA
FILMULUI

încearcă să se „transforme" de 
dragul soției, dar încercările 
lui apar ridicole: vrea să aju
te un oătrin să-yi poarte sa
cul yi cină colo moșul face 
haz: sacul e plin cu fulgi; se 
adresează îndatoritor unei mi- 
tuși incotoșmânite ce descar
că lemne, dar cind se apropie 
mai bine, doi ochi întrebători, 
de femeie tînără, îi surlă de 
sub broboadă.. In scîiimb, Va-

Râspunsul 
începe în seminar
Pentru fiecare student care se 

prezintă la mecanică fizică, exa
menul oral durează aproximativ 
o oră. Căci fiecare trece succe
siv prin cele trei ipostaze obli
gatorii : în bancă (cu biletul și 
hîrtia în față) la tablă (transcriind 
cele scrise pe hîrtie) și în fata 
profesorului (susținînd cele tran
scrise pe tablă). Răspunsul, însă, 
ne spune examinatorul, prof. V. 
MIHU — durează de un semes
tru întreg. El a început să fie dat 
încă din seminar, unde s-a putut 
vedea cît și cum a parcurs stu
dentul distanța care-1 separă de 
notă. Cine a învățat ritmic și 
sîrguincios — seminar de semi
nar, timp de un semestru întreg, 
se poate socoti posesor al unei 
note mari încă înainte de a intra 
pe ușa examenului.

Exemple care să ilustreze ade
vărul enunțat de profesorul Mihu 
sînt nenumărate, putînd fi găsi
te în orice grupă studențească. 
De pildă, și aici la grupa 114, Fa
cultatea de fizică din București. 
Răspunde Dragu Alin, care a fost 
cel mai activ și mai bun la semi- 
narii : calm, liniștit, sigur,.. Nu. 
trebuie să te pricepi la mecanică 
fizică pentru a-ți da seama că el 
cunoaște subiectul, îl cunoaște 
foarte bine — și tocmai de aici 
vine calmul, liniștea și siguranța 
cu care vorbește de' țiârcă ri-ar' ii 
în examen, ci la un seminar obiș
nuit. Evident — nota 10. Și 
exemplele mai pot continua. Mi- 
hăilescu Ion, Pietsch Ioan, Du
mitru Radu — au fost și ei.bine 
pregătiți la fiecare seminar, iar 
acum răspund tot de 10. Ută Ion 
Corneliu, în schimb, nu prea a 
învățat ritmic, nu prea a luat 
cuvântul fn seminarii și... nu prea 
a răspuns bine la examen. Deci, 
6. Există, bineînțeles, și excepții. 
Colceriu Ileana și Trandafir Ilea
na s-au comportat nesatisfăcător 
la seminarii, iar examenul l-au 
promovat totuși: cu 7 și respec
tiv 6. Dacă ne gindim, insă, cîte 
eforturi le-au trebuit fn preajma 
sesiunii, pentru a reface timpul 
pierdut și cât de puțin vor ține 
minte ceea ce au învățat în 2-—3 
zile «i nopți fn loc de 3 luni — 
ne dăm repede seama că fi aceste 
excepții nu fac decit... să întă
rească regula.

Bibliografia 
e indispensabilă

I-au spus din timp, studentului 
din primul an, și profesorii, și co
legi: mai mari, și organizația 
U.T.M„ și asociația studenților : 
prezenta în bibliotecă nu e obli
gatorie, dar e indispensabilă bu
nei pregătiri. Fără consultarea 
unui material bibliografic cît mai 
larg, studiul tău nu va da roa
dele așteptate. Notițele nu-s su
ficiente. Ele te învață „alfabetul" 
materiei ; cunoașterea amănunțită 
a acesteia, aprofundarea ei cît și 
lărgirea orizontului de cunoștințe 
profesionale ti le oferă bibliogra- 

rea nu face nici un efort si 
se „apropie" de oameni, dar 
toți o strigă pe nume, au ne
voie de ea, o răsfață ori o ta
chinează, într-un cuvînt, o 
iubesc. Secretul ? Două tem
peramente deosebite ? Nu, 
două moduri diferite de a con
cepe și simți viața, cum le de
finește plastic un personaj al 
filmului, iată drama acestei 
căsnicii nereușite a unor ti
neri care, cu toate că s-au iu
bit, au trebuit să se despartă. 
Tolik e un „feudal" ce se re
trage in viața intimă ca într-o 
cochilie, în afara și chiar îm
potriva oamenilor (cind i se 
cere să plece pe un nou șan
tier refuză: el aici și-a făcut 
cuibul confortabil). Varea nu 
ezită să plece, pentru că așa 
e ea : activă, inimoasă, îndră
gostită de munca ei, și de 
orice ar putea-o face utilă ce
lor din jur. Cu o supraveghere 
mai atentă a dialogului, sce
naristul ar fi convins mai 
mult în demonstrație spriji- 
nindu-se doar pe acest carac
ter integru, deosebit de capt;- 
vant, fără să mai uziteze de 

fia. Examenul arată acum ciți au 
înțeles că studierea bibliografiei 
este o normă a disciplinei uni
versitare și se cere, deci, respec
tată. Stanca Teodora — de la Fa
cultatea de limbă și literatură 
rotnînă — se situează 1a loc de 
cinste printre aceștia. lato, la 
examenul de introducere în filo
logie romînă. Despre dicționarele 
enciclopedice vorbește nu numai 
din auzite, dar și din cunoștință 
de cauză — pentru că a avut cî- 
teva în mînă. La fel — despre 
„Activitatea lingvistică a lui Sa
muil Micu“. Se vede că nu s-a 
rezumat la ceea ce a auzit la 
curs, ci a mers la bibliotecă, a 
căutat, a răsfoit, a studiat, a re
ținut. Este deei firesc ca la al 
doilea ei examen de studenție să 
primească a doua notă de... 10.

Dar Merlău Corneliu n-a citit ni
mic din George Călinescu, sau 
Teodorescu Ana, n-a avut cu
riozitatea de a deschide măcar o 
lucrare monografică din cele re
comandate. Un filolog nu trebuie 
să se mulțumească a căuta. în fi
șier numai cele cîteva titluri cu
prinse în bibliografia obligatorie 
primită de la catedră ci să urmă-s 

:i rească în permanență publicațiile 
de specialitate, articolele mai în
semnate din periodicele romînești 
și străine. Iar acest reflex trebuie 
format încă de pe acum, din 
anul I.

Absențele se răzbună
Dialogul ce urmează l-am avut 

la Facultatea de fizică, cu Tudor 
Costel :

— Foarte frumos ai răspuns la 
mecanică. Puteai primi chiar 10, 
dar și 9 e bun. Dacă știai tot așa 
și la chimie...

— Cunoașteți că am pășit cu 
stîngul în sesiune ?

— Da, și mă mir fiindcă mi 
s-a spus că ești studios în ge
neral.

— Știu chimie, însă m-am pă
călit singur. Pe la începutul anu
lui am lipsit de la o oră de curs. 
S-a predat atunci „Acțiunea 
cîmpului electric asupra molecu
lelor polare și nepolare". Cînd 
am învătat-o singur, nu prea am 
înțeles bine lecția asta, la consul
tații nu m-am dus, iar la repe
tiția materiei am trecut ușor pes
te ea. M-am prezentat la examen 
și ce credeți că mi-a căzut în 
bilet ?

— „Acțiunea cîmpului electric 
asupra moleculelor polare și ne
polare I"

— Exact I N-am știut bine și, 
decît să spun inexactități, mai 
bine am tăcut.

...Și a tăcut Tudor Costel. 
Mi-am dat seama însă că știe să 
primească răzbunarea unei ab- 

formule didacticiste. O singu
ră scenă — și cea mai reușită 
— în care sînt luați în răspăr 
trîmbițații de vorbe mari, ju
decarea lui Tolik, dovedește 
cît poate cîștiga filmul cînd i 
se adresează spectatorului 
simplu fără canoane lingvis
tice.

Janna Prohorenco — inter
preta Variei — continuă să ne 
incinte cu firescul ei senzațio
nal (dacă se poate spune așa). 
Eroina sa e atît de vie. de 
simpatică, de generoasă, su
gestivă în modestia ei (aproa
pe nu-și dă seama cu ce însu
șiri umane e înzestrată) Licit 
nu știi ce să admiri mai întîi: 
talentul interpretei, ori farme
cul personajului literar. S a 
spus că „Există un asemenea 
flăcău" realizează un intere
sant portret al tînăru’ui de as
tăzi, dar în lumina acestei 
fetișcane cu suflet de aur, el 
ni se pare o steluță cu ptloîire 
de o zi.„

ALICE MANOIU

Carnet muzical
Arta micilor muzicieni

•a afiz

sențe. El a făcut cu stingu! pri
mul pas, dar a mers apoi hotă- 
rit învățătura de minte i-a prins 
bine la al doilea

Mai rău este 
stndenti (tot ca el, în anul 1) 
care au pomit-o tot ca el, dar 
n-au învățat nimic din această 
„experiență". La I.P.G.G. am gă
sit câțiva în grupa 255 foraj. Este 
o grupă în care fiecare student 
are înregistrate în catalog 10, 20, 
30 sau mai multe absente pe se
mestrul. I. Corelația frecventă- 
notă s-a adeverit, din păcate, în 
sens negativ — la mulți dintre 
ei. Mai ales la unul din exame
nele grele — „Analiza matema
tică". Dragomir Petre — 32 ab
sențe, nota 2 ; Dima Atanase — 
40 absențe, nota 4; Talea Mihai 
— 96 absente, nota 4 ; Diaco- 

nescu Corneliu — 48 absențe, 
nota 5. De remarcat că acest 
examen 4 fost al doilea în sesiu
ne, respectivii luînd și la primul 
notele cele mai slabe din grupă. 
E lesne de înțeles că dacă lipsești 
de la curs întrerupt continuitatea 
în studiu, rămîi cu lacune și-ți 
zidești, așadar, temelie șubredă 
edificiului cunoștințelor tale. Ai 
fi bine deci dacă cei în cauză ar 
ține seama de învățămintele pri
mei sesiuni măcar în semestrul al 
doilea. Pentru că — am putea 
spune, parafrazînd un vechi si 
înțelept proverb — cine pierde 
azi un curs, mîine pierde si un 
an 1

Oglinda sesiunii
Ultima dă examen, aprinsă de

' emoție, Vasiliu Ana- Ia 10 și... 
creta de la tablă.creta de la

CINEMATOGRAFE
— film pentru ecran 
Patria (orele 9,30;

CIN-

CAN-CAN 
panoramic: 
12,30; 15,30; 18,30; 21,30). CIN-
TtND IN PLOAIE: București (orele 
9; 11,15; 13,45; 16,15; I8.4Ș, 21). 
Excelsior (orele 10; 12,30; 15,30;
18; 20,30), Grivița (orele 9; 11; 14; 
16,30; 19; 20,30), Flamura (orele 
8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21). TI- 
TAN1C-VALS: Republica (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45, 21).
O POVESTE NEINVENTATĂ: Lu. 
ceafărul (orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45). Rahova (orele 
16; 18,15; 20,30). VIATĂ UȘOARĂ: 
Capitol (orele 10; 12; 16,30; 18.45; 
21), Feroviar (orele 9,30; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30), Melodia 
(orele 10; 12; 14, 16, 18, 20). AH. 
EVAI: Bucegi (orelș 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21), Aurora (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). 
MOSCOVA-GENOVA: Festival
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30; 
20,45). EROI CURAJOȘI CA TIGRII: 
Victoria (orele 10; 12; 16,15; 18,30; 
20,45). ȘEFUL: Lumina (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18.30; 20,45), SO
ȚIE PENTRU UN AUSTRALIAN - 
cinemascop: Central (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Munca 
(orele 14; 16; 18,15; 20,30), Modern 
(orele 10; 12; 14; 16,30; 20,30),
TINERII: Carpați (orele 10; 12; 
14, 16). OMUL DIN FOTOGRAFIE; 
Union (orele 15; 17; 19; 21). PRO
GRAM PENTRU COPII — dimi
neața (ora 10) la Doina. REBELUL 
MAGNIFIC; după-amiază (orele 
11,30; 13,45; 16, 18,15: 20,30). LA 
PATRU-----------------------------------
(orele 
20.15). 
16,30;
GHILGAMEȘ: tnfrățirea între po
poare (orele 13,15; 15,30; 17.45, 
20), Volga (orele 10; 12,15; 16; 
18.15; 20,30). TREIZECI DE ANI 
DE VESELIE: Cultural (orele 15;

PAȘI DB INFINIT: Gluleati 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18:
Torni» (orele 10; 12, 14; 
18,30; 20,30). UN NOU

in curînd, Teatrul Regional București prezintă 
premiera pe tară :

„NOAPTEA
LA DRUMUL MARE*

piesa de Renato Lelli
în distribuție : — Sandu Radulescu, artist emerit. Eugen

Petrescu, Angela Macri. Jorj Voîcu. 
Regia artistică: ION SIMIONESCU 
Scenografia: Arh. VLADIMIR POPOV

— Ce fam ca creu ? — o în
trebă profesoral.

— Care cretă ?
Cei de față rid de na se mai 

opresc. Vasilm e organsator 
U.TAI. de grupă și îreixpe să-ți 
însemne pe hirte toate "«tele. 
Emoția insă a copleșu-o. Dar i-a 
trecut repede. Și notează: 21 
studenti, 21 prezeați, 21 promo
vați, șase note de 10. cinci de 9, 
două de 8, cinci de 7 și tm ce 
6. Media grupei 8.03. Apou mai 
bucuroasă de rezultatul grupe-, 
decît de zecele ei fuge la sediu 
să dea situația pentru „ogbnda 
sesiunii".

„Oglinda sesrunii" o intîlnești 
în zilele acestea în holurile tutu
ror facultăților. Pe un panou spe
cial sînt afișate tabele cu name’e 
tuturor studenților și, alătun. no
tele fiecăruia Ia fiecare examen. 
„Oglinda" însă, ca toate oglinzile 
„reflectă*", dar nu explică. De 
aceea, la sediile U.T.M. re obiș
nuiește să se tină niște caiete 
speciale în care, pe o filă sau pe 
mai multe, sînt înscrise note's, 
desfășurarea examenului med a 
generală, cine s-a evidential si 
prin ce, cine nu a promovat ș; de 
ce. Amănunțit, explicativ, pentru 
a se lua, acolo unde se mai poa
te, măsuri. Răsfoind aceste carete 
afli, de pildă, că la I.P.G.G. ;- 
pa 344 s-a prezentat și a promo
vat în unanimitate la exar.e-,-'. 
de geometrie descriptivă (trei de 
6 și un 7,..restul.8„-9 si 10), sau 
ră la. „Analiza matemâtică" grupa 
257 are o situație mult maî slabă 
ca 255 — ceea ce înseamnă că 
aici va trebui „să sprijinim stu
denții mai îndeaproape", căci 
fără matematică nu ajungi ingi
ner, „Oglinda sesiunii" și caietul 
cu informări de la sediul U.T.M. 
se dovedesc, așadar, a fi nu 
scopuri în sine, ci puncte de ple
care în munca de viitor. Ceea ce 
e cît se poate de bine.

GH. MITROI

17; 19; 211. INTÎLNIRB CU SPIO
NUL; Dacia (orele 9,45; 12: 14,15; 
16,30; 18 45, 211, Viitorul orele:
15,30; ’18; 20,30), Cotrocenl forele 
14; 16,15; 18,30; 20,45) - UMBRE- 
tELE DIN CHERBOURG (orele II) 
JUDECĂTORUL DE MINOR!: 
Buzești (orele 14,15; 16,30, 18,45, 
21) SEDUSĂ SI ABANDONATĂ; 
Crîngașt (orele 15.30, 18; 20.30), 
DO! --------
16, 
PE 
16,13 
LA ZERO GRADE:

STEPĂ: Unlraa (orele 
20,3(1) CU MlINILe 

Flacăra (orele 14: 
*'■ " .DRAGOȘTE 

Vitan (orele 
15, 17; 19; 21) CALABUCH: Mio-, 
rit» (orele 10, 12.15; 15.45, 18,Ui 
20,15). SĂLBATICII DE PE„RÎUL 
MORTII — ciriairiesțijp;
(orele 15; 17; 19; 21). GHEPARDUL 
— cinemascop ambele,.^erlj; Mo- 
Silor (orele 15,30, 19.3b).

Popular 
’AR~'"

Televiziune
Duminică 31 ianuarie 1965

d» In- 
Rete’a

Orele 8,50 — Gimnastic» 
viorare la domiciliu 9,00 — 
gospodinei. 9.30 — Emisiunea pen
tru copil și tineretul școlar — 
Barza șl brcasca — Năzdrăvăniile 
vulpii: Vulpoiul pleacă de-aeass
— Telejurnalul pionlertlo- — Pes
ta copiilor 11,00 — Ea. s’ j'ea 
pentru sate, 19,00 — Jurnalul te
leviziunii. 19,15 — Transmisie ne 
la Patinoar il ,.23 August* : As
pecte de la întîlnirea de hoche 
dintre echipele Steaua si se - 
nata orașului Sofia — In pauză 
filmul documentai „Mircești in 
pastel". în iurul ore; 20,30 — Cln- 
tă orchestra Xavier Cugat ; 21,30
— Filmul artistic - • - • 
Eva*.In încheiere: 
știri, sport, buletin meteorologic.

,.Totul despre 
Buletin de
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din viața tineretului lumii
MADRID:

împotriva dictaturii• •

tov. M. Florescu
în India

„Planul Gbenye"

„Unul dintre cele mai mari 
eșecuri politice ale regimului 
Franco s-a înregistrat în rândurile 
tineretului. Tineretul muncitor, 
tineretul studios este ostil propa
gandei oficiale, neconformist, 
preocupat să lupte pentru liber
tate".

Demonstrațiile studențești care 
s-au desfășurat la Madrid, în tot 
cursul zilei de vineri, ca și acțiu
nile revendicative, tot mai nu
meroase în ultimul timp, ale tine
rilor muncitori spanioli, au ilus
trat cu exemple grăitoare aceas
tă remarcă a revistei pariziene 
„FRANCE NOUVELLE". Cu 
toate că în cursul dimineții, poli
ția, intervenind cu brutalitate, 
reușise să împrăștie pe cei peste 
1 000 de studenți ai Universității 
madrilene care demonstrau în 
fața Ministerului Educației Na
ționale, studenții au continuat să 
străbată străzile capitalei spaniole 
în grupuri mici. Trecătorii care-și 
făceau plimbarea de seară pe 
bulevardele centrale, au fost mar
tori la reluarea manifestației stu
denților, care scandau lozinci cu- 
prinzînd revendicările lor. Poli
ția spaniolă a operat noi arestări. 
Din relatările agenției „FRANCE 
PRESSE" aflăm că autoritățile 
franchiste intenționează să inten
sifice seria măsurilor represive 
luate împotriva studenților care 
se opun politicii lui Franco. Se 
așteaptă ca o bună parte din 
studenții care au participat la 
demonstrații, și în mod cert cei 
arestați, să fie exmatriculați din 
facultăți. Măsurile anunțate nu 
vor reuși însă să înăbușe mișcarea 
tot mai puternică a studenților 
spanioli în favoarea extinderii li
bertăților studențești și pentiu 
dizolvarea „sindicatului universi
tar" creat de autorități. Încălcînd 
dreptul de organizare al studen
ților, autoritățile au urmărit prin 
acest sindicat să instaureze un 
control riguros asupra tineretului 
universitar, să-l abată de la o- 
biectivele reale ale luptei sale. 
Eșecul politicii universitare fran
chiste este dovedit de faptul că 
pînă și unii din conducătorii a- 
cestor sindicate (numiți de con
ducerea facultăților) se opun po
liticii guvernamentale.

Este de remarcat că tn ultimele

luni, s-au conturat și acțiuni de 
sprijin reciproc între tinerii mun
citori și studenți în lupta pentru 
libertate sindicală. După cum se 
știe, în Spania nu există sindicate 
libere, de clasă, care să apere in
teresele muncitorilor. In această 
țară „sindicatele" sînt subordona
te guvernului. în aceste condiții, 
oamenii muncii spanioli, în rin- 
dul cărora tinerii muncitori au o 
pondere și o contribuție de sea
mă, acționează împotriva sindica
telor oficiale care se situează pe 
pozițiile apărării intereselor capi
talului monopolist. Deseori, tine
rii muncitori și studenți manifes
tă în comun sub semnul unității 
forțelor democratice. (In săptămî- 
na aceasta s-au înregistrat aseme
nea demonstrații).

„LE MONDE" anunța în nu
mărul său din 28 ianuarie că 
1500 muncitori și studenți au 
manifestat la Madrid strigînd 
„libertate".

In contextul acestor acțiuni de 
masă, lupta curajoasă a tineretu
lui împotriva regimului de la 
Madrid, dezvăluie odată mai 
mult, profundul antagonism exis
tent între aspirațiile tinerei gene
rații și dictatura franchistă.

DELHI 30 (Agerpres). — In 
cursul vizitei sale în India, Mihail 
Florescu, ministrul industriei pe
trolului și chimiei al R. P. Ro
mine, a avut întrevederi cu o se
rie de personalități ale guvernu
lui indian, cu care a discutat 
probleme privind colaborarea 
dintre cele două țări. Zilele tre
cute, el a conferit cu ministrul 
industriei grele al Indiei, Singh, 
și a acut o întrevedere cu praf. 
Humayun Kabir, ministrul pe
trolului și chimiei.

La recepția oferită de amba
sadorul R. P. Romine au parti
cipat Humayun Kabir, ministrul 
petrolului și chimiei al Indiei, 
Bachittar Singh Batea, primarul 
orașului Delhi, N. Sen, secretarul 
general in ministerul petrolului 
și chimiei, alte persoane oficiale, 
șefi ai misiunilor diplomatice, zia
riști. Recepția s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.

sfaturilor populare

V URSU

Talent neobișnuit
upă cum anunță agenția 

D.P.A., Elmar Eder, în 
vîrstă de opt ani, elev

în clasa a treia a unei școli 
elementare din Munchen, a 
fost eliberat de obligația de a 
mai participa la lecțiile de a- 
ritmetică, deoarece profesorul 
său nu mai are ce să-l învețe 
Elevul, fiul unui matematician 
la Institutul „Max Planck", din 
apropiere de Munchen se ocu
pa încă din clasa a doua cu 
logaritmii, geometria analitică 
și calculele diferențiale și in
tegrale. Posedînd un talent 
matematic neobișnuit pentru 
vîrsta sa, Elmar Eder a învă
țat de pe acum folosirea 
mașinilor electronice de calcu
lat.

LONDRA — Ministerul de Ex
terne al Marii Britanii, a oferit 
o recepție în cinstea delegației 
sfaturilor populare din R. P. Ro- 
mînă. Au luat parte, printre al
ții, H. T. F. Smith, șeful Depar
tamentului nordic din Foreign 
Office, primari ai unor districte 
ale Municipiului Londrei și re
prezentanți ai organelor locale din 
alte orașe, deputați, ziariști. Cu 
prilejul încheierii vizitei delega
ției sfaturilor populare, Alexan
dru Lăzăreanu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Londra, a oferit 
un cocteil. Delegația romînă a 
părăsit Londra plecând spre țară.

„Cosmos 53“
MOSCOVA. — La 30 ianua

rie 1965, în Uniunea Sovietică 
a fost lansat satelitul artificial 
ai Pământului „Cosmos — 53".

Aparatura instalată la bor
dul satelitului funcționează 
normal.

Funeraliile lui

Christophe 
l guvernu

lui revoluționar congo- 
a organizat la Alger 

conferință de prea
- - a 

cînd 
din Congo nu 

guvernul său va

Vineri seara, C 
Gbenye, șeful 1..:

lez, 
o 
cursul căreia 
că în cazul 
venția străină 
va înceta, 
cere ajutor din partea guver
nelor Algeriei și din partea 
altor țări africane. El a expus 
un plan de normalizare a si
tuației din Congo, arătînd că 
așa-numitul „plan Adoula” nu 
poate fi acceptat de forțele 
răsculate, deoarece „este in
spirat de unele cercuri din a- 
fara Congoului" și nu urmă- 
reșta restabilirea democrației 
și independenței Congoului. 
Planul expus de Gbenye pre
vede „eliberarea imediată a lui 
Antoine Gizenga și a tuturor 
deținuților politici; retrage
rea imediată a tuturor merce
narilor și a trupelor belgiene 
și americane ; formarea unui

in 
declarat 

inter-

guvern lărgit al forțelor răscu
late, în care să fie incluși și 
reprezentanți ai regiunilor a- 
flate sub controlul guvernului 
Chombe ; înființarea unei co
misii care să cerceteze circum
stanțele asasinării lui Patrice 
Lumumba și a colaboratorilor 
săi precum și pedepsirea ce
lor vinovați de acest asasinat; 
organizarea de alegeri gene
rale cu participarea unui ob
servator din partea Organiza
ției Unității Africane".

Comisia Organizației Uni
tății Africane pentru Congo 
și-a încheiat sîmbătă lucrările 
la Nairobi. Intr-un comunicat 
dat publicității în aceeași zi. 
se arată că un subcomitet al
cătuit din reprezentanții Gha- 
nei, Guineei și Nigeriei va fa
ce o vizită Ia Leopoldville, 
Brazzaville și Bujumbura, îm
preună cu secretarul general al 
O.U.A.,
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Piața comună

Probleme în suspensie
Zntr-un comentariu pe 

marginea sesiunii de do
uă rile a miniștrilor a- 

griculturii din țările Pieței co
mune, care a avut foc în aceas
tă săptămîna la Bruxelles, zia
rul parizian .LE MONDE" no
tează faptul că problemele 
luate în discuție cu acest pri
lej au rămas în suspensie. Po
trivit ziarului, „primele con
versații ale miniștrilor agricul
turii din acest an nu au dus la 
nici o hotărîre concretă asupra 
calendarului — sarcina de a-1 
definitiva, fiind lăsată miniștri
lor afacerilor externe, care se 
întrunesc la 2 februarie — 
asupra punerii la punct a 
glementărilor în discuții".

Car ac teri tind lucrările 
siunii ca „decepționante", 
rul subliniază că singurul

Festivaluri
ale filmului balcanic

SOFIA — La 29 ianuarie s-a 
încheiat la Sofia Conferința 
reprezentanților Comisiilor na-

O ,, culme “ a artei

nici
re

se
ria- 
as-

pect pozitiv al tratativelor a 
fost acela privind acceptarea 
de către cei cinci parteneri ai 
Franței a perspectivei de a se 
realiza unificarea, în ansam
blu, a piețelor agricole spre 
sfîrșitul anului 1967. „Dar, și 
în acest domeniu, scrie ziarul, 
pentru ei este vorba de un o- 
biectiv și nu, cum a vrut Fran
ța, de un termen limită".

La rîndul său, ziarul „NEW 
YORK HERALD TRIBUNE" su
bliniază că în afară de Fran
ța, celelalte țări membre ale 
C.E.E., cum ar fi R.F.G. și O- 
landa, au considerat că progre
sul spre realizarea unei uniuni 
agrare trebuie să fie însoțit de 
pași importanți în tratativele 
din cadrul „rundei Kennedy" 
cu Statele Unite, precum și de 
un progres substantial în
privește viitorul produselor in
dustriale.

Potrivit ziarului, miniștrii a- 
griculturii „nu au reușit nici 
in încercarea de a realiza un 
progres In problema adoptării 
unei singure politici în ce pri
vește zahărul". Astiel, R.F.G. 
și Italia au cerut să li se acor
de subvenții speciale care să 
protejeze producția tor de 
sfeclă de zahăr, aflată cu mult 
în urma producției din Franța, 
Belgia și Olanda.

In timp ce Franța, Olanda și 
Belgia s-au pronunțat pentru 
crearea unei piețe a zahărului 
pînă în 1967, R-F.G. și Italia 
s-au prorumțat pentru data de 
1970.

ELVEȚIA. Lucrările de con
struire a celui mai lung tu
nel din lume se apropie de 
sfîrșit. Acest tunel lung de 
11,6 km, traversează Alpii 
chiar pe dedesubtul celui 
mai înalt munte al Europei, 
Mont Blanc, de 3 842 m înăl
țime. Noua cale denumită 
„Reute Blanche' va permite 
o comunicare directă între 
Paris și Roma. In fotogra
fie : intrarea dinspre partea 

italiană a tunelului

F. Kozlov a încetat
din viață

ce

abstracționiste

Sensul unor măsuri

economice
® Va înceta hemoragia aurului american?

® Scăderea acoperirii in aur a dolarului

în anualul mesaj economic prezentat Congresului 
american de către președintele Johnson au fost a- 
nunțate o serie de măsuri economice. Din program, 
cea mai importantă măsură se referă la reducerea 
acoperirii în aur a dolarului. Opinia comentatorilor 
este împărțită cu privire la semnificația și consecin
țele acestei acțiuni.

Economiștii americani conside
ră că reforma va contribui la în
tărirea încrederii internaționale 
în valuta americană. Ei se bazea
ză pe faptul că prin aplicarea ei 
se vor elibera 5 miliarde dolari- 
aur cu ajutorul cărora să se sa
tisfacă cererile de convertire în 
aur a dolarilor existenți în rezer
vele statelor occidentale. Alți ob
servatori, mai cu seamă din alte 
state capitaliste, apreciază că re
putația dolarului va avea de su
ferit; pe plan practic, în rezerve
le americane vor exista din ce 
în ce mai puține cantități de aur, 
în cazul continuării hemoragiei. 
Astfel, chiar dacă din punctul 
de vedere al legislației america
ne, dolarul va avea tocmai acea 
acoperire prescrisă în cadrul ul
timelor măsuri, din punct de 
vedere practic el va fi mult mai 
puțin la adăpost de fluctuațiile 
eventuale decît înainte. Intrucît 
este vorba de doi termeni des 
întrebuințați în vremea din urmă 
— rezervele în aur ale S.U.A. și 
acoperirea în aur a dolarului — 
să cercetăm conținutul acestei 
noțiuni mai înainte de a ne re
feri la semnificația și efectele 
măsurilor întreprinse.

REZERVELE VALUTARE 
ALE UNEI ȚĂRI pot să fie con
stituite din aur în lingouri, sau 
cel mai adesea din aur și devize, 
adică, monede ale altor state. 
Concentrarea rezervelor de aur 
ale lumii capitaliste în Statele 
Unite — pînă la cel de-al doilea 
război mondial — a favorizat 
constituirea rezervelor americane 
numai în aur. Celelalte țări ca
pitaliste au rezerve valutare for
mate din aur și devize străine. 
In anii postbelici, volumul devi
zelor a ajuns să reprezinte o pon
dere din ce în ce mai mare în 
totalul rezervelor de aur și de
vize ale lumii capitaliste. Paralel, 
Statele Unite au continuat să-și 
mențină rezervele lor numai în 
aur. In momentul de față rezer
vele de aur ale S.U.A. se cifrea
ză la 15188 000 000 dolari (cifra 
din 15 ianuarie 1965). Rezervele 
monetare ale țărilor capitaliste 
constituite din valută (fără zona 
lirei sterline) se ridică la peste 
16 000 000 000 dolari

Prin ACOPERIRE IN AUR se 
înțelege atît cantitatea totală de 
aur, stabilită prin lege, destina
tă să garanteze valoarea mo- 
nedei-hîrtie, aflată în circulație, 
cît și procentul pe care această 
cantitate îl reprezintă față de 
volumul circulației financiare. 
Acoperirea în aur a dolarului 
este asigurată printr-o cantitate 
de 12 miliarde dolari-aur pentru 
cele aproximativ 54 miliarde do
lari aflate în circulație. Din punct 
de vedere legal, dolarul era aco
perit deci în proporție de 25 la 
sută. In urma noilor măsuri se 
apreciază că acoperirea în aur va 
fi de 20 la sută. Pînă acum, Sta
tele Unite dispuneau de aproxi
mativ 2 miliarde dolari pentru a 
satisface necesitățile de plăți în 
străinătate. Prin reducerea acope
ririi în aur, guvernul american 
va dispune de aproximativ 5 mi
liarde dolari în vederea converti
rii în aur a eventualelor sume de 
dolari care i-ar fi prezentate în 
acest scop de statele străine.

★
Cantitatea de aur de care dis

pune un stat și gradul de acope
rire în aur își spun cuvîntul în 
cadrul schimburilor internațio
nale. în anii postbelici, dar mai 
cu seamă în ultimul deceniu, s-a 
înregistrat un dublu fenomen în 
economia capitalistă: scăderea 
rezervelor de aur ale Statelor 
Unite și sporirea rezervelor va
lutare (în aur și' devize) ale res
tului lumii capitaliste. Partea Sta
telor Unite în totalul rezervelor 
de aur ale lumii capitaliste a 
scăzut de la 70 la sută în 1949, 
la 37 la sută. La Fort Knox, în 
1957, se afla aur în valoare de 
22,8 miliarde dolari; astăzi însă 
valoarea acestuia depășește doai 
cu puțin 15 miliarde. Scurgerea 
aurului din tezaurul american 
se datorește unor cauze cunoscu
te. Aceasta este determinată de

deficitul cronic al balanței de 
plăți americane. Este vorba, deci, 
de faptul că volumul cheltuieli
lor externe americane este mult 
mai mare decît cel al încasărilor. 
Diferența însă, după cum am a- 
rătat, este acoperită prin livrări 
de aur. Această situație persistă 
în ciuda faptului că anual ex
porturile americane depășesc im
porturile cu 5 pînă la 8 miliarde 
dolari. Enormele cheltuieli mili
tare proprii, alocațiile militare a- 
cordate altor state (inclusiv ceea 
ce este denumit „ajutor econo
mic") precum și exportul de ca
pital sînt însă cu mult mai mari 
decît veniturile rezultate prin co
merțul exterior și sumele încasate 
în urma diferitelor plăți făcute 
autorităților sau particularilor a- 
mericani.

Cînd se va pune capăt acestei 
situații ? „O înaltă oficialitate a 
declarat că nu se poate preve
dea ziua cînd balanța de plăți a 
S.U.A. nu va mai provoca îngri
jorări" — relata de curînd zia
rul „NEW YORK HERALD TRI
BUNE". Conform calculelor ofi
ciale, arată același ziar, deficitul 
total pe anul 1964 s-a ridicat la 
aproape 2 500 000 000 dolari. Pre
vederile pe anul 1965 apreciază 
deficitul la 1 750 000 000 dolari. 
Aceasta înseamnă că încă de pe 
acum se știe că pînă la sfârșitul 
acestui an o importantă cantita- 
-te de aur va lua calea stră
inătății.

în acest timp, se înregistrează 
o sporire a rezervelor de aur și 
devize a celorlalte state capita
liste. Rezervele valutare ale sta
telor capitaliste sînt constituite 
nu numai din devizele de care 
dispun ele în tezaur, ci și din 
creanțele lor (adică documentele 
în care sînt consemnate datoriile 
publice americane). Aproximativ 
două treimi din sporirea rezerve
lor valutare ale statelor capita
liste s-au datorat marilor creanțe 
pe care le au acestea asupra 
S.U.A. întrucât datoriile america
ne față de alte state sînt de or
dinul a 20 miliarde dolari, pu
tem să ne dăm limpede seama ce 
s-ar întâmpla dacă toți creditorii 
s-ar prezenta într-un interval 
scurt ca să-și încaseze datoriile.

Din multiple considerente, po
litice și financiare, creditorii 
S.U.A. nu acționează în felul a- 
cesta. Printre altele, o asemenea 
operație ar duce la devalorizarea 
totală a dolarului. Să nu uităm 
însă că rezervele multor state ca
pitaliste sînt constituite, în bună 
parte, din dolari. Or, nici un 
stat nu ar fi dispus să contribuie 
la devalorizarea propriilor sale 
rezerve.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că la 30 
ianuarie, după o boală îndelun
gată, a încetat din viață la 
Moscova Frol Kozlov, cunoscut 
militant al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Născut în anul 1908, Frol 
Kozlov a îndeplinit, din 1940, 
diferite sarcini pe linie de par
tid, iar la Congresul al XIX-lea 
al P.C.U.S. (1952) a fost ales 
membru al C C. al P.C.U.S. Ul
terior, el a fost ales membru 
al Prezidiului și apoi secretar 
al C.C. al P.C.U.S. El a deținut, 
de asemenea, funcția de prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al UR.S.S. și a fost 
membru al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S-S. Pentru 
activitatea sa, Frol Kozlov a 
fost distins cu titlul de Erou al 
Muncii Socialiste și cu alte 
decorații.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au hotă
rât ca Frol Kozlov să fie în
mormântat lîngă zidul Kremli
nului. Pentru organizarea fune
raliilor a fost constituită o co
misie guvernamentală.

ționale pentru U.N_EkS.C.O. 
din țările balcanice. Conferința 
la care au participat și repre
zentanți ai cinematografiei din 
aceste țări, a hotărît organi
zarea 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. 
Albania în 1970.

Mary Hoit a ajuns pe neaștep
tate în centrul unor dispute pe 
problemele artei. Mary nu are 
însă decît 22 de... luni astfel că 
e întrucâtva prea tânără ca s-o 
frămînte aceste lucruri. Ea a fost 
premiată la Expoziția pictorilor 
maturi din Sydney. Juriul care a 
selecționat mîzgăliturile ei și-a 
susținut cu fermitate hotărirea. 
Unii pictori maturi care au par
ticipat cu lucrări la expoziție au 
apreciat lucrarea fetiței ca „o 
întîmpî'are fericită", iar după a- 
ceea, ieșindu-și din fire, și-au re
tras pînzele expuse în semn de 
protest pentru „subaprecierea 
lor".

Unul din pictorii care nu și-a 
retras pînzele a fost tatăl fetiței. 
Dl. Lawrence Hoit a prezentat 
opera fiicei sale. El a spus că 
opera premiată a lui Mary a fost 
executată într-o singură seară 
după ce î-a urmărit cu privirea 
pe tatăl ei care desena în bucă
tărie.

— Am ieșit pentru puțin timp 
și cînd m-am întors ea trăsese 
cîteva linii lungi pe dulapul din 
bucătărie. Am prins atunci

coală de hîrtie pe frigider ca să 
poată ajunge mai lesne și să de
seneze pe ea. Fetița a făcut trei 
desene iar eu l-am ales pe cel 
mai bun pentru expoziție.

Robert NichoBs, membru al 
juriului, a declarat:

— Desenele copiilor sînt ade
sea mai bune decît ale pictorilor 
vîrstnici. Am impresia că majori
tatea tablourilor executate de 
vîrstnici manifestă o saturație și 
o pierdere a capacității de per
cepere a lumii în vreme ce per
cepția copilului nu e îngreunată 
de această povară.

Nicholls a apreciat că „lucra
rea expresionistă în alb-negru" a 
Maryei e „o compoziție minuna
tă care atrage atenția și încîntă".

Un alt membru al juriului, di
rector al unui muzeu de pictură 
a fost de acord cu această apre
ciere adăugând: „E ceva foarte 
gingaș și care amintește de niște 
stranii insecte tîrîtoare*.

Am vrea să mai adăugăm la 
toate acestea o singură remarcă : 
ziarul „SIDNEY MORNING 
HERALD" și-a intitulat relata
rea respectivă „Copiii pot urca 
culmile artei abstracționiste".
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străzile Lon- 
la catedrala 
în prezenta 

a membrilor 
Parlamentului

W. Churchill

R. D. VIETNAM. Fabrica de ciment din Haiphong, pe malul rîului Tambac

arătat, în privarea de 
cetățenești a imensei 

a populației tării, 
africană de culoare,' 

de la Pretoria acțio-

In culisele politicii lui Verwoerd

LONDRA. — Sîmbătă au 
vut loc funeraliile fostului 
prim-ministru al Angliei, Win
ston Churchill. Cortegiul fu
nebru a parcurs 
drei, oprindu-se 
Saint Paul, unde, 
reginei Angliei, 
guvernului și 
britanic, precum și a reprezen
tanților din diferite țări ale 
mii, a fost oficiată o slujbă 
ligjoasă.

jflcriul a fost dus pînă 
tâțra Waterloo și apoi, cu 
tren special, în localitatea Bla- 
don, unde a avut loc înhuma
rea în prezența membrilor fa
miliei sale.

Politica de apartheid a lui 
Verwoerd a adus guvernului Re
publicii Sud-Africane o funestă 
notorietate. De pe urma acestei 
politici au de suferit în special 
cei peste 12 milioane de cetățeni 
de culoare. Despre acțiunile re
presive ale guvernului lui Ver
woerd împotriva mișcării pentru 
abolirea apartheidului s-a scris 
în repetate rânduri. Mai puțin 
cunoscute sînt însă acțiunile în
dreptate împotriva populației 
albe considerată ca nefiind au
tentic „afrikaanders".

FINLANDA. In orașul Savonlinna, din sud-estul Finlandei, 
lingă apele lacului Sainaa, se află castelul Olavinlinna, con
struit în anul 1475, cel mai frumos castel medieval al Finlan
dei. In fotografie: vedere de exterior a Castelului Olavin

linna

în Republica Sud-Africană tră
iesc 3 000 000 de albi. Dintre a- 
ceștia 1 800 000 se consideră a ii 
urmașii burilor și se numesc 
„afrikaanders". Guvernul Ver
woerd reprezintă interesele a- 
cestora și acționează deseori în 
detrimentul celorlalți 1200 000 
de albi considerați „venetici".

In decursul ultimelor decenii, 
ciocnirea dintre cele două gru
puri ale populației albe a fost 
destul de accentuată. Cei care 
se dau drept urmașii vechilor 
buri au înființat o organizație 
secretă extremistă denumită 
„Afrikaner Broederbond". După 
cum rezultă dintr-o scrisoare pu
blicată de ziarul „NEW YORK 
TIMES", semnată de Leslie Ru
bin, profesor la Universitatea 
Howard din Washington, acea
stă asociație secretă activează
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prin intermediul unui sistem de 
spionare și infiltrare în instituții
le publice pentru a asigura do
minația celor 1800 000 de „afri
kaanders" asupra celorlalți 
1 200 000 de sud-africani albi de 
limbă engleză.

Această organizație, care are 
vechi state de serviciu, a fost 
calificată drept ultrareacționarâ 
și fascistă de înșiși conducătorii 
Uniunii Sud-Africane care l-au 
precedat pe Verwoerd. Astfel, 
generalul Hertzog. prim-ministru 
al țării în 1935, a declarat că or
ganizația „Afrikaner Broeder
bond" reprezintă „o gravă ame
nințare la adresa păcii comuni
tății noastre". Următorul prim- 
ministru, generalul Smuts a cali
ficat-o în 1944 drept „o organiza
ție politică fascistă, vicleană și 
primejdioasă" și a interzis func
ționarilor publici să facă parte 
din ea.

Actualul prim-ministru Ver
woerd activează de 25 de ani în 
această organizație. în cuvînta- 
rea pe care a ținut-o la un mi
ting de la 13 decembrie 1943, el 
a spus: „«Afrikaner Broederbond» 
trebuie să obțină controlul asu
pra tuturor aspectelor vieții din 
Africa de Sud. Membrii săi tre
buie să se ajute unii pe alții la

promovarea în administrație pen
tru a ocupa poziții importante*. 
In prezent, organizația „Afrika
ner Broederbond* are o existen
ță care se face simțită în fiecare 
acțiune a guvernului Verwoerd. 
Deși nu funcționează în mod ofi
cial, ea continuă să fie tot așa de 
eficace și să influențeze în bună 
măsură politica guvernului sud- 
african.

Așadar, în afară de politica de 
apartheid, care constă, după cum 
am mai 
drepturi 
majorități 
(populația 
guvernul 
nează și împotriva unei categorii 
a populației albe, categorie pe 
care caută să o mențină la dis
tanță. în cadrul minorității albe 
de 3 000 000 de oameni din Afri
ca de Sud există deci un grup 
hotărît să mențină dominația 
exclusivă a așa-numiților „afrika
anders".

Bineînțeles, că nu poate fi tra
sată o distinctă linie de demar
cație între atitudinile celor două 
categorii de populație față de 
politica guvernului Verwoerd. 
Există și printre cei 1 200 000 de 
albi „venetici" adepți ai apar- 
theid-ului, precum există și în

rindurile „afrikaanders-ilor 
versori ai acestei politici. Ver
woerd consideră însă că princi
pala opoziție albă din propria 
țară este formată din „venetici". 
Iată de ce arestările și reprimă- 
rile îi vizează în primul rând pe 
aceștia.

Guvernul de la Pretoria nu se 
dă înlături de la nici un mijloc 
atunci cînd e vorba de a-și apă
ra pozițiile. In ceea ce privește 
populația de culoare sînt aplica
te faimoasele interdicții impuse 
conform politicii de apartheid. 
Cum însă această politică are 
mulți adversari chiar și în rîndu- 
rile populației albe trebuia in
ventat ceva care să dea prilejul 
persecutării și a acestora. Astfel 
a fost repus pe tapet diferendu- 
mul dintre urmașii burilor, „afri
kaanders" și „veneticii" adică 
restul populației albe din Repu
blica Sud-Africană. Sub parava
nul luptei pentru supremație pe 
care o duce grupul diriguitor 
„afrikaanders" sînt de fapt în
treprinse măsuri represive împo
triva tuturor adversarilor politicii 
lui Verwoerd din rindurile popu
lației albe.

★
O asemenea situație nu poate 

dura la infinit. Propuneri privind 
micșorarea acoperirii în aur a 
dolarului s-au făcut încă de a- 
cum cîțiva ani. Atunci, ele au 
fost respinse cu vehemență. Iată 
însă că în momentul de față s-a 
recurs la această operație. Ce se 
va întâmpla însă atunci cînd și 
cele 5 miliarde disponibile astăzi, 
vor fi epuizate pe calea acope
ririi datoriilor?

Măsura scăderii rezervelor le
gale de aur și micșorarea acope
ririi în aur a dolarului a fost a- 
nunțată în cadrul unui complex 
de măsuri economice. Mijloacele 
luate în considerație de guvernul 
american pentru redresarea fi
nanțelor se referă la posibilitatea 
economisirii maxime a dolarilor 
în cadrul programului de înar
mare și asistență militară acor
dată altor state (trecînd pe sea
ma acestora o parte substanțială 
a poverii cursei înarmărilor) in
tensificarea exportului, îngrădi
rea exporturilor de capital, atra
gerea de capitaluri străine, modi
ficări în legislația fiscală.

Este însă foarte posibil ca a- 
ceste măsuri să nu dea în între
gime rezultatele' scontate atîta 
timp cît principala cauză a 
scurgerii aurului o constituie îm- 
povorătoarele cheltuieli militare 
făcute în țară și în străinătate.
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