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Sarcinile fundamentale trasate de cel de al Vlll-lea Congres

al Partidului Comunist Roman în domeniul dezvoltării economiei

naționale în perioada 1960 - 1965 au fost îndeplinite cu succes

perioada 1960-1965
Nivelul atins la principalele 

produse industriale și crește-
rea față de anii 1959 și 1964 se 
prezintă în felul următor :

(Din Comunicatul Direcției Centrale de Statistică cu privire la dezvoltarea econo
miei naționale a Republicii Socialiste România în anul 1965 și în perioada 1960— 
1965).

Proletari din toate țările, uniți-vă!

la 60 de ani

Dragă tovarășe Borilă,

PRIMII PAȘI

IN PROFESIA

cu un asemenea profil.

O

(Continuare în pag. a Il-a) prima lună.

Duminică 13 februarie 1966

COMUNICATUL ■ »

Tovarășul Petre Borilă

Direcției Centrale de Statistică cu privire

la dezvoltarea

a Republicii

în anul 1965 și
în cursul anului 1965, ca în 

întreaga perioadă a anilor 
1960—1965, Republica Socia
listă România a cunoscut un 
nou și puternic avînt în toate 
domeniile de activitate ale

economiei naționale

Socialiste România
Ain

vieții economice și sociale, asi- 
gurîndu-se ridicarea continuă 
a nivelului de trai al poporu
lui, progresul multilateral al 
întregii societăți.

I. îndeplinirea planului

pe anul 1965
Realizarea prevederilor pla

cului de stat pe anul 1965 este 
«! .racterizată de următoarele 
’tate :

în 1965 industria a continuat 
să se dezvolte într-un ritm 
înalt; față de anul 1964, pro
ducția globală industrială a 
crescut cu 13,1 la sută. Ca și 
în anii precedenți, ramurile 
producătoare de mijloace de 
producție, hotărîtoare pentru 
progresul întregii economii, 
s-au dezvoltat într-un ritm 
superior celui înregistrat de 
întreaga industrie. în ansam
blu, producția industriei mij
loacelor de producție a sporit

cu 13,7 la sută; concomitent, 
producția industriei bunurilor 
de consum a crescut cu 11,9 
la sută.

Volumul producției globale 
realizat în anul 1965 echiva
lează cu 80 la sută din volu
mul producției obținut în în
treaga perioadă a primului 
plan cincinal (1951—1955).

Planul producției globale pe 
anul 1965 a fost îndeplinit în 
proporție de 101,3 Ia sută. Pe 
principalele ministere, organi
zații centrale, sfaturi popu
lare, realizarea planului se 
prezintă astfel (în procente):

I
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Comitetul Central al Partidului Co
munist Român a adresat tovarășului 
Petre Borilă, membru al 
Executiv al C.C. al P.C.R.,
telegramă cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 60 de ani.

Comitetului 
următoarea

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român te felicită călduros cu prilejul împli
nirii a 60 de ani de viață.

Participînd activ la lupta revoluționară a 
clasei muncitoare în anii grei ai ilegalității și 
după eliberarea țării, ai adus o contribuție de 
seamă la întărirea rîndurilor partidului, in
staurarea puterii populare și construirea so
cialismului.

îți dorim, dragă tovarășe Borilă, din toată 
inima sănătate, fericire, mulți ani de viață și 
de activitate rodnică.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST

ROMAN

Industriei Construcțiilor de Mașini. 
Industriei Metalurgice . 
Energiei Electrice . . .

Minelor ......
Petrolului....................

Industriei Chimice . .
Industriei Construcțiilor 
Economiei — 
Industriei Ușoare . .
Industriei Alimentare

Forestiere • ♦

102.3
102,1

98,3
101.4
101,4

96,6
102,2
103,8
100,7
102,2

Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul
Unitățile industriale ale Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor. . . 
Unitățile industriale ale sfaturilor populare 
Uniunea Centrală

T a Cooperativelor Meșteșugărești.
■&>, ■ beri 'i'- ' ’ 

f ■■ ■
Importante cantități peste 

planul anual au fost obținute 
la oțel, fontă, laminate, cupru, 
motorină, cărbune, motoare și 
generatoare electrice, turbine 
cu abur, utilaje pentru indus
triile minieră, ușoară, alimen
tară, de prelucrare a lemnu-

104.9
103.9

102,1

lui, pentru agricultură, produ
se sodice, coloranți, geamuri, 
cherestea, placaj, țesături, 
confecții, încălțăminte, aparate 
de radio, televizoare, mobilă, 
carne, slănină, lapte, unt, za
hăr și alte produse.

Noi temelii viitorului
H Producția globală in
dustrială a fost în 1965 de 
2,25 ori mai mare decît în 
1959, sporind în cei șase 
ani într-un ritm mediu a- 
nual de 14,5 la sută față de 
circa 13 la sută prevăzut 
în Directive.

| Numai sporul de pro
ducție obținut în 1965 față 
de 1959 este de peste 3 ori 
mai mare decît întreaga 
producție a anului 1950.

Si Față de anul 1964, pro
ducția globală industrială 
a crescut cu 13,1 la sută ; 
planul producției globale pe 
anul 1965 fiind îndeplinit

în proporție de 101,3 la 
sută.

HS Volumul producției glo
bale realizat în anul 1965 e- 
chivalează cu 80 la sută din 
volumul producției obținut 
în întreaga perioadă a pri
mului plan cincinal (1951— 
1955).

Productivitatea muncii 
a crescut în industrie cu 7,2 
la sută față de anul 1964.

3 In 1965 recolta totală 
de cereale a fost de 12,6 
milioane tone — cea mai 
mare producție obținută 
pînă acum în agricultura 
țării noastre.
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Unitatea 
de 

măsur?

Oțel mii tone
Fontă mii tone
Laminate finite pline mii tone
Minereu de fier mii tone
Cocs metalurgic mii tone
Cărbune brut extras mii tone
Țiței extras mii tone
Gaz metan mii. mc.
Energie electrică mil. kWh
Mașini-unelte pentru
așchierea metalelor bucăți
Motoare cu combus-
tie internă mii CP
Motoare electrice
peste 0,6 kW mii kW
Generatoare electrice mii kVA
Transformatoare de
forță peste 0,25 kVA mii kVA
Utilaje tehnologice
pentru prelucrarea
țițeiului tone
Utilaje tehnologice
pentru industria si-
derurgică și turnă-
torii tone
Utilaje tehnologice
pentru industria ma-
terialelor de con-
strucții si refractare tone
Mașini și utilaje
pentru exploatarea și
prelucrarea lemnului tone
Locomotive Diesel-
electrice de 2100 CP bucăți
Vagoane de marfă
pentru linii magis-
trale bucăți
Autovehicule bucăți
Rulmenți mii bucăți
Tractoare bucăți
Produse sodice mii tone
Acid sulfuric (100 la
sută) mii tone
îngrășăminte chimi-
ce (100 la sută sub-
stanță activă) mii tone
Lacuri și vopsele tone
Negru de fum tone
Cauciuc sintetic tone
Mase plastice și ră-
șini sintetice (100 la
sută) tone
Fibre și fire chimice tone
Anvelope auto-trac-
tor-a vion mii bucăți
Hîrtie mii tone
Ciment mii tone
Geamuri trase (in
echivalent 2 mm gro-
sime) mii mp.
Cherestea mii mc.
Placaj mii mc.
Plăci fibrolemnoase mii tone
Țesături mii. mp.
Tricotaje mii bucăți
Confecții din țesă-
turi mii. lei
încălțăminte mii per.
Mobilă din lemn mii. lei
Televizoare mii bucăți
Aparate de radio mii bucăți
Frigidere mii bucăți
Mașini electrice de
spălat rufe pentru uz
casnic mii bucăți
Carne mii tone
Slănină tone
Preparate și conser-
ve de came tone
Pește tone
Lapte (inclusiv lapte
praf) mii hi.
Brînzeturi tone
Unt tone
Zahăr mii tone
Uleiuri comestibile mii tone

1236 
36285 
10955

1959

11438

19688

11369

3532 
11000

17273
22333

30494

2801 
28297

40446

.58734
20029

producția realizați 1965 în ’/o 
în anii față de :

1964 1965 1959 1964

3039 3425 241 113
1924 2019 239 105
2057 2347 286 114
1932 2479 233 128
1146 1135 186 99

11123 12095 152 109
12395 12571 110 101
11417 12867 223 113
13851 17202 252 124

6987 6943 223 99

770 1027 311 133

1097 1254 269 114
278 295 487 106

3392 4134 328 122

16579 22742 425 137

39993 40569 206 101

12464 11520 101 92

5529 6072 151 110

85 110 - 129

8319 8581 239 103
22112 22795 240 103
11068 13572 384 123
15951 15836 144 99

540 592 347 110

417 541 271 130

219 293 562 134
38335 43153 250 113
35394 36704 164 104
19373 30820 — 159

47673 75497 11 ori 158
6265 20956 619 334

1206 1222 392 101
212 244 192 115

4752 5406 190 114

25205 26234 200 104
4633 5004 138 108

187 200 377 107
128 139 — 108

411 431 150 105
68134 77882 255 114

6615 7309 261 110
36544 42556 150 116

2585 2989 367 116
55 101 — 183

271 323 194 119
101 125 33 ori 123

89 75 277 83
284 308 128 108

36550 50292 124 -138

75307 72663 124 96
32404 44253 221 137

2432 2706 219 111
55301 52905 146 96
19003 21753 199 114

349 402 166 115
168 172 287 102

Imagini noi în noul cartier 
bucureșlean „Drumul Ta

berei"

SORTIMENT NOU DE POLIETILENĂ
La Combinatul petrochimic 

Ploiești a început producția in
dustrială a unei polietilene cu 
o transparență deosebită. Noul 
produs este destinat ambalaje
lor pentru articolele fine de 
galanterie. în magazine cum
părătorul, datorită calității a- 
cestei polietilene, poate observa 
bine culoarea, calitatea și dese
nul produselor, fără a le scoate 
din ambalaj.

Tot la Ploiești se vor pro
duce în curînd și alte sorti
mente printre care polietilena 
de mare rezistență pentru am
balarea produselor chimice și 
îndeosebi a superfosfaților.

(Agerpres)

Cum sînt îndrumați

DE MECANIZA TOR ?
>

Agricultura are nevoie de mecanizatori bine pregătiți, ale 
căror cunoștințe trebuie să satisfacă în egală măsură cerin
țele exploatării parcului de mașini și normele agrotehnice cu 
atît mai mult cu cît numeroase noi tipuri de mașini vor 
intra în dotarea unităților agricole, se va extinde mecani
zarea și chimizarea. Paralel cu îmbogățirea înzestrării tehnice 
a unităților, s-a făcut simțită necesitatea ca învățămîntul pro
fesional agricol să se afle într-o permanentă dezvoltare.

Brăila este unul din orașele în care școli de specialitate 
pregătesc în fiecare an un mare număr de mecanizatori.

Majoritatea observațiilor făcute cu prilejul vizitei la șco
lile din Brăila depășesc cadrul acestora : ele caracterizează 
întregul sistem de învățămînt

Echilibrul programei 
școlare

Numeroase obiecții ce se ri
dicau în legătură cu modul în 
care era alcătuită programa 
școlară arătau, la timpul po
trivit, faptul că perioada de 
practică era astfel stabilită in
cit elevii terminau cei trei ani 
de școlarizare fără să fi făcut, 
în mod concret, cunoștință cu 
toate campaniile agricole. 
Planul de învățămînt pen
tru anul în 
tează astfel 
introducînd, 
îmbunătățiri 
judicioase și 
programă prevede 
sporit de ore pentru tratarea 
capitolelor despre irigații, de
secări, asolamente pentru cul
turi irigate, mașini pentru îm- 
prăștierea îngrășămintelor, uti
laje terasiere. în timp ce unor 
mașini — cum ar fi batoza — 
a căror utilizare este din ce în 
ce mai scăzută, li se afectează 
ore

curs corec- 
de neajunsuri, 

totodată, și alte 
de structură, 

oportune. Noua 
un număr

Pentru anul 1966, colectivul Întreprinderii de tricotaje „Tînăra 
Gardă" din Capitală, s-a angajat să realizeze produse mai 
multe, mai bune și în modele variate. Încă din prima lună 
au fost realizate 30 de modele noi. In fotografie Irina Ionele 
din secția confecții coton s-a evidențiat în producție chiar din 

Iat-o lucrînd la o mașină modernă
Foto; AGERPRES

|
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mai puține.

Practica — 
problemă practic 
nesoluționată

La cabana Girbova

Vacanța studen
țească Se apropie de 
stația „terminus". Și 
atunci cînd ai avut 
posibilitatea să te în
drepți în fiecare zi 
spre ceea ce te in
teresa, nici n-ai sim
țit că s-au desprins 
filele din agenda va
canței. Casa de cul
tură a studenților 
din București și clu
burile Universității, 
I.M.F. și Institutului 
politehnic „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej" 
au „invitat" prin 
programele lor pe 
studenfi să participe 
la acțiunile 
interesante, 
zate pentru

Să dăm 
faptelor.

I-am
casa de 
mărind 
susținut de artiști ai 
Teatrului de Stat de 
Operetă sau al for
mației vocale instru
mentale „Cometele". 
Alteori i-am găsit In

variate, 
organi- 

ei. 
cuvintul

intilnit la 
cultură ur- 

programul

sala de lectură a bi
bliotecii sau in sala 
clubului discutînd 
despre cărți, filme, 
spectacole sau vizio- 
nind ciclul de filme 
„Din frumusețile pa
triei". l-am intilnit 
concurenfi la „Cine 
știe, ciștigă" pe te

și cu ziaristul A. T. 
Răzvan. Au ascultat 
Înregistrate pe ban
dă de magnetofon 
vocile celebre ale 
Iui Mario Del Mo- ' 
naco, Mario Lanza, 
Nicolae Herlea. Au 
discutat la Clubul 
Universității despre

balet 
le-a 
dansul modern ur- 
mărindu-i și în con
cursul „Știți să dan- 
safi modern ?" —
iar noile înregistrări 
din muzica de operă 
și din folclorul ro
mânesc le-au fost

Nicolae Sever 
vorbit despre

Casa de cultură a 
studenților ar fi mai 
multe 
clubul 
multe 
dențij
timp îndelungat să 
le vină rindul...

Așadar, au fost ac
țiuni interesante, a-

palete și la
I.M.F. mai 
mingi, stu- 

n-ar aștepta

ope- 
dar 
n-a 

la

Carnet de vacanță
me fotbalistice, i-am 
intilnit în fiecare 
seară ia dans.

Au participat la 
clubul Institutului 
politehnic, la con
cursul de poezie u- 
moristică cu tema 
„Recunoașteți poe
zia și autorul ei ?" 
sau la realizarea 
medalionului „Ge
rard Philippe" -, s-au 
intilnit cu regizorul 
David Esrig de la 
Teatrul de Comedie

muzica de jazz cu 
criticul muzical Ed
gard Ellian și despre 
curente noi in lite
ratura contemporană 
cu cadre didactice 
de la Universitate. 
In mijlocul lor au 
venit sportivi frun
tași de la cluburile 
bucureștene. Scriito
rul Barufu T. Arghe- 
zi a tost oaspetele 
studenților prieteni 
ai Clubului I.M.F. 
Tot aici, maestrul de

prezentate studenți
lor de același club.

Studenfi bucureș- 
teni au pornit cu 
autocarele să vizite
ze casele memoriale 
Hașdeu și Grigores- 
cu de la Cimpina, 
Nicolae Iorga de la 
Văleni. Iar in fiecare 
zi, i-am intilnit dis- 
putindu-și cu ardoa
re șansele in ' con
cursurile de tenis de 
masă, organizate la 
flecare club. Dacă la

tractive, dar... (dacă 
n-ar fi acest „dar") 
au fost altele pro
gramate la ore nepo
trivite numai din do
rința de a avea un 
program „plin", iar 
altele care, firește 
nu s-au (incit, au 
fost incluse in pro
gram fără să se fi 
consultat 
din vreme.
pildă, la Casa de 
cultură a studenților 
a fost programată o

invitații
Așa de

discuție despre 
ra lui Kafka, 
conferențiarul 
putut să vină; 
clubul Universității
n-au putut să vină 
actorii Teatrului 
Mic, iar unele for
mații artistice de a- 
matori invitate prin 
„marele afiș" să pre
zinte spectacole in 
fafa studenților au 
fost programate în 
același timp pe alte 
scene... Și toate a- 
cestea din lipsă de 
grijă în fixarea o- 
biectivelor din pro
gram. Noroc cu 
mele care au... 
plinit totul.

Deci într-un j 
gram de cele 
multe ori interesant, 
atractiv, au apărut 
„halte" nedorite. Pă
cat... Fără ele, stu
denții bucureșteni ar 
fi fost mulțumiți din 
plin.
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(practica în prod 
lor mecanizatori 
rc măcură rc"?

ICare este însă randamen
tul practicii? Cît învață elevii? 
O analiză pe această temă ar 

duce la concluzia că se chel
tuiește o mare cantitate de 
timp pentru însușirea unui vo
lum relativ restrîns de cunoș- 

Itințe.
Elevii nr participă întotdea- 

una la acele lucrări înscrise în 
g tematică, iar uneori (ex. S.M.T. 

Măxineni și Romanu) fac tre- 
I buri străine de meserie. Cu 
■ toate că practica reprezintă a- 
n proximativ două treimi din pe-

Prin instrucțiuni și decizii, 
producție a elevi- 

i a fost în ma
re măsură rezolvată.

fil-
su-

pro-
mai

E. FXERBINȚEANL

I
I

rioda de școlarizare, ceea ce 
atestă importanța ce i se acor
dă, eficacitatea ei este dimi
nuată, întrucît adesea elevii 
sînt repartizați la întîmplare, 
neținîndu-se seamă de princi
piul că ei trebuie să lucreze 
alături de cei mai buni meca
nizatori.

Școala, nu dispune de mijloa
ce pentru controlul practicii. 
Din cînd în cînd profesorii 
merg în unități, iar aici, îm- 
bareîndu-se pe un mijloc de 
locomoție oarecare — o cister
nă, un atelier mobil — pleacă 
la brigăzi. „Controlul** și „în
drumarea** durează numai atît 
cît timp cisterna descarcă mo
torina... Pe o cisternă a călă
torit tovarășul profesor Ion 
Vrețion într-una din deplasări
le la S.M.T. Cioara. într-o zi 
(de fapt în cîteva ceasuri) a 
văzut patru brigăzi. Le-a vă
zut, le-a trecut în revistă. A 
vorbit cu cite un elev care din 
întîmplare se afla la sediul 
brigăzii. Profesorul nu s-a dus 
în cîmp să constate calitatea 
lucrărilor executate de elevi, 
să-i vadă lucrînd în brazdă, să 
le pună întrebări, să-i sfătuias
că, să se consulte cu mecani
zatorii în grija cărora au fost 
dați elevii. în mod firesc ra
portul întocmit pe marginea 
celor constatate este superfi
cial. Dintr-un dosar gros de 
rapoarte n-am putut desprin
de decît palide imagini despre 
problemele practicii propriu 
zise. în rest, abundă observa
țiile privind cazarea, alimenta
ția, petrecerea timpului liber. 
Desigur, nimeni nu va înțelege 
că încercăm să diminuăm im
portanța acestora, dacă spu
nem că îndrumătorul de prac
tică trebuie să constate în pri
mul rînd felul în care elevii

ION MARINA

(Continuare in pag. a IlI-a)

A cincea universitate a țării
Intre institutele agronomic 

și pedagogic din centrul ora
șului Craiova există o clădire 
impunătoare care va adăposti, 
începînd din toamnă, a cincea 
universitate a țării. Pentru ca 
tinerii ce vor învăța aici — 
circa 2 200 — să dispună de 
condiții bune de studiu, con
structorii vor efectua lucrări 
de renovare pe o suprafață de 
aproape 9 000 m.p

Pînă la deschiderea viitoru-

lui an universitar se prevăd a 
fi amenajate numeroase amfi
teatre, săli de curs, laboratoare 
și cabinete pentru cadrele di
dactice. Vor mai fi amenajate 
o bibliotecă, depozite de cărți, 
încăperi pentru seminar, iar 
curțile interioare și aleile vor 
fi plantate cu arbuști orna
mentali și diferite plante de 
sezon.

(Agerpres)



Direcției Centrale de Statistică cu privire la dezvoltarea
economiei naționale a Republicii Socialiste România

în anul 1965 și în perioada 1960-1965

Plenara 
Comitetului 

de conducere 
al Uniunii 

Scriitorilor

Nu- 
exis- 

?i

a 
la

(Urmare din pag. I)
Ca urmare a importantelor 

investiții alocate industriei, 
în 1965 au fost puse în func
țiune noi întreprinderi și sec
ții, printre care: Uzina de 
alumină Oradea, Uzina de 
aluminiu „16 Februarie11 Sla
tina, Uzina chimico-metalur- 
gică „Neferal" București, fa
bricile de amoniac și azotat 
de amoniu de la Combinatul 
chimic Craiova, fabricile de 
olefine și polietilenă de la 
Combinatul petrochimic Plo
iești, Combinatul de celuloză 
și hîrtie de la Călărași, Fa
brica de rețele cord viscoză și 
trei linii de celofibră la Com- 
minatul de fibre artificiale 
Brăila, Fabrica de ciment și var 
Bîrsești-Tîrgu Jiu, Fabrica de 
produse din beton celular 
autoclavizat București-Mili- 
tari, complexele pentru in
dustrializarea lemnului de la 
Sighet și Turnu Severin, Fa
brica de stofă de mobilă Bucu
rești, fabricile de produse lac
tate de la Galați și Petroșeni, 
Fabrica de pîine „Titan11 
București, Fabrica de pîine 
de la Galați, Antrepozitul 
frigorifer din Pitești, 
meroase întreprinderi
tente au fost dezvoltate 
modernizate.

Productivitatea muncii 
crescut în industrie cu 7,2
sută față de anul 1964, obți- 
nîndu-se pe această cale 58 la 
sută din sporul total al pro
ducției globale industriale. 
Prețul de cost al producției 
marfă a scăzut cu 2,2 la sută 
față de cel din anul precedent 
(în condiții comparabile).

în agricultură rezultatele 
obținute în producția agricolă 
în anul 1965 sînt, în ansamblu, 
mai bune decît în 1964. Recol
ta totală de cereale a fost de
12.6 milioane tone — cea mai 
mare producție obținută pînă 
acum în agricultura țării noa
stre. La dobîndirea acestor re
zultate a contribuit în mod 
deosebit producția de grîu-se- 
cară, care a fost de peste 6 
milioane tone. Datorită condi
țiilor climaterice nefavorabile, 
producția de porumb boabe a 
fost de numai 5,9 milioane to
ne, cea de cartofi de 2,2 mi
lioane tone. La floarea-soa- 
relui s-a înregistrat o produc
ție de 565 000 tone, la sfecla 
de zahăr — 3,3 milioane tone, 
la struguri — 921 000 tone, la 
fructe — 1 134 000 tone.

Producția animală a 
gistrat creșteri față de 
1964 la toate produsele . 
cipale. în gospodăriile agricole 
de stat și cooperativele agri
cole, producția de lapte a spo
rit cu 9 la sută, cea de lînă 
cu 3 la sută, de ouă cu 31 la 
sută. La recensămîntul anima
lelor domestice din 3 ianuarie 
1966, s-au înregistrat urmă
toarele efective (date provizo
rii) : 4 917 000 bovine, din care 
2 317 000 vaci și juninci, 
5 341 000 porcine, 13 126 000 o- 
vine.

x Față de anul 1964 au intrat 
în fondul de stat cantități mai 
mari de cereale boabe (cu 13 
la sută), floarea soarelui (cu 
12 la sută), legume (cu 3 la sută), 
fructe (cu 41 la sută), carne 
(cu 11 la sută), lapte de vacă 
și bivoliță (cu 12 la sută), lînă 
(cu 1,5 la sută), ouă (cu 27 la 
sută).

Din fondurile de stat au fost 
alocate pentru dezvoltarea a- 
griculturii, investiții însumînd 
4.9 miliarde lei (în prețuri 
1963), cu 8.4 la sută mai mult 
decît în 1964. Cooperativele a- 
gricole de producție au inves
tit si ele însemnate sume din 
fondurile proprii și din credi
tele acordate de stat. Mijloa
cele fixe ale cooperativelor a- 
gricole de producție au sporit 
în 1965 cu 1,5 miliarde lei față 
de 1964.

în cursul anului 1965, agri
cultura a fost dotată cu noi 
mașini și utilaje, printre care : 
9 700 tractoare, 9 000 pluguri 
de tractor, 3 000 semănători 
mecanice, 5 200 combine pen
tru păioase și porumb.

Au fost date în folosință noi 
complexe de creștere și îngră- 
șare industrială a porcilor cu 
o capacitate totală anuală de 
circa 260 000 capete și combi
nate avicole cu o capacitate 
totală anuală de circa 620 000 
pui și găini de reproducție. 
Cu toate acestea, Consiliul Su
perior al Agriculturii nu a rea
lizat în întregime volumul pla
nificat de investiții, mai ales 
în ceea ce privește construc
țiile agrozootehnice. Comitetul 
de Stat al Apelor nu a înde
plinit planul Ia lucrările de 
îndiguiri, desecări și amenajări 
pentru irigații.

în transporturi volumul 
mărfurilor a crescut față de
1964 cu 4.2 la sută, iar numă
rul călătorilor cu 5,5 la sută, 
în transportul feroviar si 
auto, planul de transport la 
mărfurile expediate nu a fost 
realizat (95,3 la sută și res
pectiv 89 la sută)

Volumul investițiilor reali
zate din fondurile statuluf 
(centralizate si necentraliza
te) în anul 1965 a fost de 41 
miliarde lei (prețuri 1963). cu
8.6 la sută mai mare decît 
cel din 1964. Din cele 22.9 mi
liarde lei investite în indus
trie, peste patru cincimi au 
revenit ramurilor hotărîtoa- 
re: energetică, metalurgică, 
construcții de mașini și chi
mică.

Volumul fondurilor fixe 
unse în funcțiune în anul
1965 a fost de peste 34 mili-

înre- 
anul 

prin-

arde lei, cu 17,6 Ia 
mult decît în 1964.

S-au desfășurat 
susținut lucrările 
strucții pe marile

sută mai

în 
de 

șantiere 
ale țării — Complexul hidro
energetic și de navigație de 
la Porțile de Fier, Hidrocen
trala „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ de pe Argeș, Centrala 
electrică de termoficare Cra
iova, lucrările de deschidere 
de la minele din Valea Jiului 
și Valea Motrului, Combina
tul siderurgic de la Galați, 
Uzina de cupru Baia Mare.

Planul de investiții și de 
punere în funcțiune nu a fost 
însă îndeplinit integral. Sînt 
rămase în urmă unele obiec
tive importante. Nerealizarea 
planului de investiții și de 
punere în funcțiune a fost 
determinată în principal de 
lipsuri în asigurarea la ter
men a documentațiilor teh
nice și proiectelor de execu
ție, în contractarea și livra
rea la timp a utilajelor din 
producția internă, în organi
zarea și aprovizionarea șan
tierelor, precum și de întîr- 
zieri în contractarea unor 
utilaje din import. întîrzie- 
rea în darea în exploatare a 
unor capacități de producție

ritm 
con-

la nerealizarea 
producție al Mi-

a contribuit 
planului de 
nisterului Energiei Electrice, 
precum și al Ministerului In
dustriei Chimice, îndeosebi la 
îngrășăminte chimice, fibre și 
fire artificiale, celuloză și 
hîrtie.

Prin unitățile comerțului de 
stat și cooperatist s-au vîn- 
dut în anul 1965 mărfuri în 
valoare de 67,6 miliarde lei, 
cu 7,3 la sută mai mult decît 
în anul precedent. La princi
palele mărfuri alimentare și 
nealimentare vînzările fată 
de anul precedent au crescut 
astfel: pîine integrală cu 8 la 
sută, carne 7 la sută, conser
ve de carne 30 la sută, lapte 
10 la sută, zahăr 6 la sută, 
ouă 11 la sută, țesături 4 la 
sută, confecții 12 la sută, în
călțăminte cu fețe din piele 
9 la sută, mobilă 5 la sută, 
frigidere 19 la sută, televizoa
re 33 la sută, mașini de spă
lat rufe cu 3 la sută.

în anul 1965, volumul ex
portului a crescut cu 10 la 
sută față de anul 1964, o par
te însemnată revenind pro
duselor cu un înalt grad de 
prelucrare ; peste 4/5 din volu
mul total al exportului îl re
prezintă produsele industriale.

prima dată în țara noas- special în industria 
a început fabricația pe 

industrială a unor noi

II. Dezvoltarea economiei

naționale în anii
1960-1965

Sarcinile fundamentale tra
sate de cel de al VIII-Iea Con
gres al Partidului Comunist 
Român în domeniul dezvoltă
rii economiei naționale în pe
rioada 1960—1965 au fost în
deplinite cu succes.

în acești ani a continuat, 
în ritm susținut, procesul de 
industrializare socialistă a tă
rii. a crescut gradul de valo
rificare a resurselor naturale, 
au fost folosite în mai mare

măsură rezervele de care dis
pune agricultura, s-a asigurat 
dezvoltarea proporțională, e- 
chilibrată, continuu ascendentă 
a întregii economii naționale 
și, pe această bază, s-a ridi
cat bunăstarea poporului.

Principalii indicatori care 
caracterizează dezvoltarea e- 
conomiei în această perioadă 
de șase ani se prezintă astfel 
(în procente) :

Nivelul anului Ritmul mediu
1965 față de anual de creștere 

1959 1960—1965

Produsul social (*)
Venitul național (*)
Producția globală industrială 
Producția de construcții-montaj 
Producția globală agricolă 
Volumul comerțului exterior 
Volumul investițiilor
Productivitatea muncii în industria 
Numărul salariaților
Fondul de salarii 
Salariul real
Vînzările de mărfuri prin comer
țul socialist
Cheltuielile social-culturale de la 
bugetul de stat

*) In calculul produsului so- 
cial și al venitului-național nu 
este inclusă valoarea creată 
prin prelucrarea alimentelor 
în vederea consumului propriu 
și prin efectuarea unor servi
cii de către cetățeni în gospo
dăriile lor personale.

încă din anul 1962 a fost 
realizat obiectivul stabilit de 
Congresul al VIII-Iea al Par
tidului Comunist Român — 
încheierea cooperativizării a- 
griculturii, care a marcat ge
neralizarea relațiilor de pro
ducție socialiste în întreaga 
economie.

în acești ani, industria și-a 
afirmat tot mai mult rolul de 
ramură conducătoare a econo
miei naționale ; ponderea ei 
în venitul național a crescut 
de la 41 la sută în 1959 la 
48 la sută în 1965.

Producția globală industria
lă a fost în 1965 de 2,25 ori 
mai mare decît în 1959, spo-

tru 
tră, 
scară . . ___ , __
produse ca : aluminiu, cau- lor de construcții, eforturile 
ciuc sintetic, noi sortimente - ...
de oțeluri aliate superioare, 
de mase plastice, de fire și 
fibre sintetice, de coloranți 
bazici pentru fibre polinitri- 
lacrilice, celuloză din paie și 
din stuf, celofibră din stuf, 
plăci fibrolemnoase, noi sor
turi de ciment, precum și o 
gamă variată de bunuri de 
consum.

Contribuind la promovarea 
progresului tehnic, industria 
constructoare de mașini a in
trodus în fabricație circa
2 000 noi tipuri de mașini, 
utilaje și instalații printre 
care : locomotiva Diesel elec
trică de 2 100 C.P., instalația 
de foraj de 315 tone, care 
asigură forarea sondelor de 
țiței și gaze la adîncimi mari, 
tractorul de 65 C.P., tractorul 
pe șenile de 130 C.P., noi tipuri 
de autocamioane, cargou 
pentru cherestea de 3 500 
tdw., strunguri carusel cu di
ametrul de 2 000 și 2 500 mm. 
și alte mașini-unelte, agre
gate hidroenergetice pentru 
centralele de pe Bistrița, in
stalații complexe și utilaje 
pentru uzinele construite în nii științifice de deosebită im- 
această perioadă.

Industria construcțiilor de 
mașini acoperă peste două 
treimi din necesarul de uti
laj al economiei, iar în unele 
ramuri aproape în întregime. 
Industria electrotehnică, deși 
și-a sporit producția de peste 
4 ori, nu a satisfăcut pe de
plin necesitățile economiei ca 
sortiment și cantitate.

Ridicarea nivelului tehnic 
al producției a contribuit în
tr-o măsură importantă la 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime. Valoarea pro
duselor obținute dintr-o tonă 
de țiței a crescut în 1965 cu 
47 la sută față de 1959, iar 
valoarea produselor rezultate 
dintr-un metru cub de masă 
lemnoasă a sporit în același 
interval de timp cu 88 la sută, 
depășindu-se prevederile din 
Directive.

S-a acordat atenție ridică
rii nivelului de mecanizare in

exploatarea lemnului, turnă
torii, în industria materiale-

fiind orientate cu deosebire 
spre operațiile a căror meca
nizare duce la o eficacitate 
economică ridicată. ,

în același timp s-a extins . 
automatizarea proceselor , de 
producție. Peste 80 la sută 
din producția de; fontă și oțel 
este realizată pe agregate au
tomatizate : în industria chi
mică numeroase produse . 
principale, între care acidul 
sulfuric, amoniacul, îngrășă- 
mintele, celuloza, se fabrică 
în instalații cu nivel de auto
matizare ridicat. A fost con
stituit un grup specializat de 
uzine pentru producția și 
montajul elementelor și in
stalațiilor de automatizare, 
iar pentru conceperea aces
tora a fost înființat un inșii- „ 
tut de proiectare de specia
litate.

Au fost înregistrate progre
se în aplicarea cuceririlor ști
inței în-industrie, în dezvolta
rea bazei de cercetare insti
tute, laboratoare uzinale, apa
ratură. în organizarea și orien
tarea muncii de cercetare au 
existat însă și lipsuri. Dome-

minieră, telefonia automată în 16 orașe cooperatiste, în perioada 1960-
. .cu activitate economică dez- 1965, se cifrează la circa 211 

Voltată.
- Volumul total al investiții
lor din fondurile centralizate 
și necentralizate ale statului, 
precum și ale organizațiilor

portanță ca energetica, con
strucțiile de mașini, electro
nica, automatica, chimia com
pușilor macromoleculari, fizi
ca energiilor înalte hu s-au 
dezvoltat corespunzător cerin
țelor actuale.

în industrie, productivitatea 
muncii a sporit cu 61 la sută 
față de anul 1959, iar prețul 
de cost â fost redus cu 18 Ia 
sută (în condiții comparabile), 
realizîndu-se sarcinile trasate 
prin Directive.

în acești ani, producția a- 
gricolă a asigurat aprovizio
narea populației cu produse 
agroalimentare și a industriei 
cu materii prime agricole, cre
area rezervelor de stat, pre
cum și unele disponibilități 
pentru export.

Producția totală medie a- 
nuală din perioada 1960—1965 
la principalele culturi față de 
media celor șase ani prece- 
denți a crescut astfel :

Producția medie anuală' 
— mii tone —

171
168
225

9,3
9,1

14,5
1954—1959 1960—1965

224
113

14,4
2,0 Cereale boabe 9 021 10 704

213 13,4 din care :
241 15.8 — grîu—secară 3 187 4 268
161 8,3 — porumb 5 073 5 799
141 5,9 Floarea soarelui 309 507
203 12,5 Sfeclă de zahăr 2 025 2 957
135 5,1 Legume 1480 1 681
188 11,1

Fructe 785 893

180 10,3

rind In cel șase ani tatr-nn 
ritm mediu anual de 14,8 la 
sută față de circa 13 la sută 
prevăzut în Directive.

Creșterea simțitoare a po
tențialului industriei noastre 
este ilustrată de faptul că 
numai sporul de producție 
obținut în 1965 față de 1959 
este de peste 3 ori mai mare 
decît întreaga producție a a- 
nuiui 1950.

A crescut cu precădere 
producția industriei grele, 
concomitent cu producția bu
nurilor de consum. Producția 
industriei mijloacelor de pro
ducție a sporit în medie pe 
an cu 15,7 la sută, față de 14 
la sută cît a fost prevăzut; iar 
producția industriei bunuri
lor de consum cu 12,3 la sută, 
realizîndu-se nivelul prevă
zut în Directive.

Dinamica producției princi
palelor ramuri se prezintă 
astfel (în procente):

Nivelul 
anului 

1965 față 
de 1959

Ritmul mediu 
anual 

de creștere 
1960—1965

Total industrie
Industria construcțiilor de mașini 
și a prelucrării metalelor
Industria chimiei, celulozei 
și hîrtiei
Industria energiei electrice
și termice
Industria combustibilului
Industria metalurgiei feroase 
(inclusiv extracția minereurilor 
feroase)
Industria metalurgiei neferoase 
(inclusiv extracția minereurilor 
neferoase)
Industria materialelor de construcții
Industria de exploatare
si prelucrare a lemnului
Industria ușoară
Industria alimentară

Baza tehnică materială a 
industriei a crescut prin in
trarea în funcțiune a unui 
număr de 502 întreprinderi și 
secții, printre care: 5 cen
trale termoelectrice cu o pu
tere instalată totală de 800 
MW, 10 hidrocentrale pe Bis
trița, 12 mine, 3 furnale, 5 
cuptoare de oțel Martin. 5 la
minoare, 3 întreprinderi din 
metalurgia neferoasă, 7 în
treprinderi din industria con
strucțiilor de mașini, 14 com
binate și uzine chimice, 10 
complexe pentru industriali
zarea lemnului.

225

265

360

301
160

225

214
218

204
212
171

14,5

17,6

23,8

20,2
8,1

14,5

13.5
13,8

12,6
13,4
9,4

în același timp a continuat 
pe scară mai largă acțiunea 
de dezvoltare, reutilare și 
modernizare a întreprinderi
lor existente.

Prioritatea acordată dez
voltării industriei grele, a 
principalelor ei ramuri, a de
terminat importante schim
bări calitative în structura 
producției. A luat amploare 
diversificarea ramurilor și 
subramurilor industriale, s-a 
lărgit gama produselor fabri
cate și s-a îmbunătățit conti
nuu calitatea lor.

în perioada 1960-1965, pen-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
Ilinescu, Ion Lu

Breban, Adrian
Constantin, Gi

I Nichita Stănescu, Violeta Zam- 
firescu, Nicolae Ciobanu, Teo
dor Balș, Eugen Barbu, De-

Imostene Botez, Mihnea Gheor
ghiu, Alexandru Andrițoiu, D. 
Costea, Alexandru Oprea, Fă- 

Inuș Neagu, Titus Popovici, 
Ion Lăncrănjan, Zaharia 
Stancu.

IReferenții și vorbitorii au 
analizat aspecte ale creației li
terare din anul 1965, reliefînd

I apariția unor lucrări cu reale 
calități artistice, care înfăți
șează în stiluri și forme lite- 

Irare variate viața și preocu
pările poporului nostru.

Comitetul de condu<---- _
tului aproape 270 000 aparfa- | 

mente. în aceeași perioadă, B

I
I
I

I
școlar lOOUAirroi primesc gra- - 
tuit manuale elevii din cla- I 

sele I—VIII din învățămîntul u
ice- a 
ele- § 

diu. I
<Ja urmare, m acest an școlar 
un număr de 3,2 milioane elevi | 
au primit gratuit manuale. In- » 
vățămîntul de toate gradele g 
este în țara noastră complet g 

gratuit. "

I 
I 
I 
I 

urf volumul în lim-
S ba maghiara „Barangolas" t WMțe)^; AA-Wia- poe-

i muncitori R 
studenților B 

universitar 8
3 200, de | 

decît în s

I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
8 
I 
I 
i 

i 
obți- |

miliarde iei.
Repartizarea pe ramuri a 

investițiilor oglindește politica 
ade industrializare socialistă 

țării.
.''■'se®' S .

în zilele de 11 și 12 februarie 
a avut loc ședința plenară a 
Comitetului de conducere al 
Uniunii Scriitorilor. Au parti
cipat ca invitați conducători 
ai revistelor literare, redactori 
din presa literară și edituri, 
numeroși scriitori.

Criticii Eugen Simion, Nico- 
lae Manolescu, Cornel Regman 
și Dinu Săraru au prezentat 
referate pe teme privind crea
ția literară din 1965 în proză, 
poezie și dramaturgie.

în cadrul discuțiilor au luat 
cuvîntul scriitorii Matei Că- 
linescu, Ion Lungu, Nicolae 

i Păunescu, Ilie 
_______ Grigore Hagiu, 
Nichita Stănescu, Violeta Zam-

• Realizări 1960—1965

Miliarde lei 
prețuri 1959

Procente

Total investiții 211 100,0
din care :

Industrie 104.3 49,5
Agricultură 41,3 19,6
Transporturi și telecomunicații 19;8 9,4
Social-culturale 23,2 11,0

din care :
Locuințe 13,6 6,4

populația a construit din fon
duri proprii aproape 530 000 
case, majoritatea situate în 
mediul rural.

In învățămîntul de cultură 
generală, mediu, profesional și 
tehnic au fost date în folosin
ță 26000 săli de clasă. S-au 
construit cămine studențești 
cu o capacitate de 25 400 
locuri," A fost generalizat în- 
văfămîntul de 8 ani. Din anul 
școlar 1960/1961 primesc gra-

de cultură generală, iar înce- 
pînd cu anul 1965/1966 și < 
vii din învățămîntul mediu. 
Ca urmare, în acest an școlar 
un număr
au primit gratuit manuale. In-

___________ conducere a 
satisfăcut cererea scriitorului 
Demostene Botez de a se re
trage din funcția de președin
te al Uniunii Scriitorilor din 
motive de sănătate.

Comitetul a ales pe acad. 
Zaharia Stancu în funcția de 
președinte al Uniunii Scriito
rilor, iar pe Letay Lajos în 
funcția de vicepreședinte.

Cu același prilej au fost a- 
cordate premiile Uniunii Scri
itorilor pe anul 1965.

în 1965 efectivele de ani
male au fost mai mari față de 
1959 cu 467 000 bovine, 1 041 000 
porcine, 1 926 000 ovine.

S-a dezvoltat baza tehnico- 
materială a agriculturii. La 
sfîrșitul anului 1965 existau în 
agricultură circa 81 000 trac
toare fizice, circa 66 000 semă
nători mecanice, circa 36 600 
combine pentru păioase. Su
prafața arabilă ce revine în 
medie pe un tractor fizic a 
scăzut de la 270 hectare în 
1959 Ia 122 hectare în 1965. în 
anul 1965 s-au aplicat peste 
1 milion tone îngrășăminte 
chimice, de 3,6 ori mai mult 
decît în 1959, fără să se reali
zeze însă prevederile Directi
velor.

în cei șase ani au fost plan
tate în masiv, îndeosebi pe te
renuri improprii altor culturi, 
85 000 hectare cu viță de vie 
și 182 000 ha livezi cu pomi 
fructiferi.

Institutele de cercetări pen
tru agricultură au creat soiuri 
noi, mai productive, de semin
țe : în anul 1965, aproape în
treaga suprafață cultivată cu 
grîu, porumb, floarea-soare- 
lui, sfeclă de zahăr, de unită
țile agricole 
însămînțată 
rioare.

Ca urmare 
vățămîntului de specialitate și 
mai bunei folosiri a cadrelor 
existente în agricultură, în 
toate gospodăriile agricole de 
stat și cooperativele agricole 
de producție lucrează specia
liști cu studii superioare și 
medii. învățămîntul agrozoo
tehnic de masă a cuprins în 
ultimii ani aproape 1 milion 
de țărani și muncitori agricoli.

S-a întărit baza tehnico-ma
terială a gospodăriilor agricole 
de stat. Valoarea mijloacelor 
fixe la 100 hectare teren agri
col a aiuns la 723 000 lei fn 
1965 față de 486 100 lei în 1959, 
adică a crescut cu 49 la sută. . ..
Au sporit producția și produc- sistematizate- șr centralizate 

—j-l-h . electrodinamid 64 stățîî î’tto- 
cipale de cale ferată; s-a 
electrificat calea ferată Bra
șov—Predeal; lungimea dru
murilor modernizate a 
cut cu 3 700 km ; au început 
lucrările de sistematizare și 
dezvoltare a portului Con
stanța.

Baza tehnică materială a 
telecomunicațiilor s-a dezvol
tat prin construirea de cen
trale telefonice automate, prin 
extinderea telefoniei automate 
la centralele existențe, con
struirea de radiorelee etc. în- 
această perioadă s^-a introdus

socialiste a fost 
cu soiuri supe-

a dezvoltării în-

tivitatea muncii în gospodării
le de stat, s-a îmbunătățit ac
tivitatea lor economico-finan- 
ciară. Producția globală agri
colă la 100 hectare teren agri
col pe perioada 1960—1965 a 
fost cu 66 la sută mai mare 
decît în intervalul 1954—1959.

Cooperativele agricole de 
producție s-au întărit din 
punct de vedere economico- 
organizatoric. în 1965, la 100 
hectare teren agricol aflat în 
folosință obștească au revenit 
143 300 lei mijloace fixe față 
de 87 300 Iei în anul . 1962, 
adică eu 64 la sută mai mult,'

oglindind creșterea avutului 
obștesc al cooperativelor a- 
gricole de producție. La a- 
precierea volumului total 
de mijloace fixe . afectate 
activității de producție a coo
perativelor agricole trebuie a- 
vute în vedere și mijloacele 
fixe aparținînd S.M.T.-uriîor.

Sarcinile privind creșterea 
producției agricole, stabilite 
pentru perioada 1960-1965, nu 
au fost realizate în întregime 
datorită, în primul rînd, fap
tului că ritmul de creștere 
planificat nu a fost corelat 
cu baza tehnico-materială. 
De asemenea, nu au fost în
deplinite sarcinile în dome
niul chimizării, irigațiilor și 
mecanizării lucrărilor.

Creșterea producției indus
triale, agricole, a construcții
lor, lărgirea circulației măr
furilor și dezvoltarea econo
mică a regiunilor țării au 
fost însoțite de dezvoltarea 
corespunzătoare a transportu
rilor și telecomunicațiilor.

In anul 1965, volumul măr
furilor transportate a crescut 
față de 1959 de 2,4 ori, iar 
numărul călătorilor de 1,6 ori, 
depășindu-se prevederile din 
Directive.

Transportul feroviar a fost 
înzestrat în această perioadă 
cu 261 locomotive Diesel elec
trice de 2100 CP, 21 200 va
goane de marfă. în anul 1965,C 
din volumul total al trans
porturilor de mărfuri și călă
tori pe calea ferată, 40 la sută 
a fost efectuat cu locomotive 
Diesel electrice. Transportul 
auto interurban a fost dotat 
cu 24 600 autocamioane i, 
autobasculante, 3160 autobu
ze. Flota maritimă a fost în
zestrată cu 30 de vase cu o 
capacitate totală de 166 000 
tdw.

în acțiunea, de continuă 
modernizare și sporire a ca
pacității de transport au fosț

Din cele 104,3 miliarde lei 
(49,5 Ia sută din totalul inves
tițiilor) investite în industrie, 
cea mai mare parte (89 la 
sută) a fost destinată dezvol
tării producției mijloacelor de 
producție. A sporit eficiența 
economică a investițiilor, ceea 
ce se reflectă în creșterea mai 
rapidă a producției industria
le decît a fondurilor fixe: în 
timp ce volumul fondurilor 
fixe a sporit în 1965 față de 

, 19591. pe ansamblul industriei 
de circa 1,7 ori, producția glo
bală a crescut de 2,25 ori.

Ca urmare a dezvoltării e- 
conomiei naționale, a diversi
ficării producției și ridicării 
continue a calității mărfuri
lor, volumul comerțului exte
rior a sporit în 1965 de pes
te 2 ori față de 1959, realizîn
du-se cu un an mai devreme 
sarcinile stabilite de Directive. 
S-a îmbunătățit continuu 
structura exportului. Față de 
1959 exportul de mașini și uti
laje a crescut în 1965 de 2,6 
ori, iar cel de produse ale in
dustriei chimice de 5,9 ori. A 
sporit importul de materii 
prime și materiale, de echipa
ment tehnic modern necesar 
economiei.

Creșterea venitului național, 
ca urmare a dezvoltării sus
ținute a ramurilor producției
materiale și îndeosebi a indus-/;, 
trei, a determinat ridicarea în 
continuare a nivelului de trai 
al populației.

Numărul salariaților ocupați 
în economia națională a ajuns 
Ia 4,3 milioane, cu un spor de 
circa 1 250 000 persoane față 
de 1959, depășindu-se preve
derile din Directive. Prin 
creșterea numărului de sala- 
riați, cele trei acțiuni de ridi
care a nivelului salariilor și 
măsurile de sporire a cointe
resării producătorilor agricoli, 
veniturile bănești ale popu
lației de la orașe și sate au 
crescut de 1,8 ori în 1965 față 
de 1959. în aceeași perioadă, 
fondul de salarii s-a dublat. 
Salariul real a sporit în 1965 
cu 35 la sută față de 
1959, fără a se îndeplini 
grai prevederile.

în condițiile creșterii 
mulărilor, cooperativele 
cole de producție au reparti
zat în 1965 pentru zile-muncă, 
venituri în bani și în natură 
cu 1,4 miliarde lei mai mult 
decît în anul 1964. Retribui
rea unei zile-muncă a sporit 
în 1965 cu 16 la sută față de 
anul precedent.

Soldul depunerilor la C.E.C. 
ale populației a fost în 1965 de 
7,6 Ori mai mare decît în anul 
1959.

Odată cu creșterea venituri
lor obținute din retribuirea 
muncii, au sporit și sumele de 
care a beneficiat populația 
din fondurile sociale 
sum. Astfel, pentru acțiuni 
social-culturale s-a 
de la bugetul statului în peri
oada 1960—1965 suma de 108 
miliarde lei, depășindu-se ni
velul prevăzut pentru anul 
1965 cu 9 la sută; în 1965 a- 
ceste sume au reprezentat a- 
proape un sfert din totalul 
cheltuielilor bugetului de stat.

Creșterea producției indus
triale și agricole, precum și a 

“1 puterii de cumpărare a popu
lației au dus la sporirea cu 88 
la sută, a desfacerilor de măr
furi prin comerțul socialist, în 
cadrul cărora o pondere tot 
mai ridicată capătă mărfurile 
de folosință îndelungată.

In cei șase ani care au tre
cut au fost construite și date 
în

anul 
inte-

acu-
agri-

de con-

cheltuit

folosință din fondurile sta-

cres-

în anul școlar 1965/1966, nu
mărul elevilor și studenților 
cuprinși în învățămîntul de 
toate gradele este de 3,7 mi
lioane, de 1,5 ori mai mare ca 
în 1959/1960 și reprezintă a- 
proape o cincime din popu- ; 
lația țării.

în perioada 1960—1965, în
vățămîntul superior a dat eco
nomiei naționale un număr de | 
țțăSW* 57 700 ingjn eri, econo
miști»" ni£dicî. cadre cfiffâ'ctice'’1 
șf ‘ WțF ' sp dciâl^ti/1 h Wftvă-'! 
țămîntul tehnic și profesional 
383 000 tehnicieni și 
calificați. Numărul i 
înscriși în anul ----
1965/1966 este de 128 200, de 
peste 2 ori mai mare < 
1959/1960.

însemnate investiții au fost 
folosite pentru dezvoltarea 
continuă a bazei materiale a 
culturii. In perioada 1960— 
1965 s-au dat în folosință 54 
cinematografe la orașe, 3800 
instalații cinematografice la 
sate, 1570 cămine culturale, 7 
stații principale de televiziu
ne și 16 stații translatoare, 
stadioanele de la Timișoara, 
Pitești, GaW(și Iași.

S-a dezvoltat rețeaua de o- 
erpșțire a sănătății. In. perioa
da șesenalului, numărul patu
rilor de asistență medicală a 
crescut cu 13 900, au fost con
struite 42 policlinici și înzes
trate cu aparatură modernă 
un mare număr de unități sa
nitare.

In stațiunile balneoclima
terice și-au petrecut concediul 
de odihnă sau au beneficiat 
de tratament în 1965 peste 
720 000 persoane, cu 35 la sută 
mai mult decît în 1959.

Pentru necesitățile gospodă
riei comunale au fost investite 
fonduri în sumă de 5,9 mi
liarde lei. In această perioadă 
au fost electrificate 4 500 
sate.

La 1 ianuarie 1966 populația 
țării număra circa 19 000 000 
locuitori.

★

Realizările importante 
nute în anii 1960—1965 în dez- _ 
volțarea economiei naționale g 
a Republicii Socialiste Româ
nia și în creșterea continuă a 
nivelului de trai material și 
cultural al populației, consti
tuie ol 
înfăptuirea obiectivelor sta
bilite pentru următorii cinci 
ani de către Congresul al IX- 
lea al Partidului Comunist 
Român, pentru înaintarea con
tinuă a patriei noastre pe 
drumul desăvîrșirii construc
ției socialismului, al progre
sului și prosperității.

Direcția Centrală

: Iț ion
' : - .c

Comitetul de conducere al 
Uniunii Scriitorilor a acordat 
următoarele premii pentru 
creațiile literare din anul 1965:

Premiul de poezie: Ion A- 
lexandru, pentru volumul 
„Viața deocamdată11, Marin So- 
rescu, pentru volumul „Poe
me" ; „premiul de proză11: 
Ștefan Bănulescu, pentru vo
lumul de nuvele „Iarna bărba
ților"; premiul de critică și is 
torie literară: Eugen Simioh, 
pentru volumul „Orientări n 
literatura română contempor - 
nă“ ; premiul de reportaj ,i 
publicistică: Mihai Stoian, pen
tru volumul „Reporter în an
chetă"; premiul de literatură 
pentru copii și tineret: Con
stantin Chiriță, pentru, ciclul 
de romane „Cireșarii" : pre
miul de traduceri : Franyo

ziei românești.
(Ăgerpres)

-------- •---------

livrările reciproce de mărfuri
pe anul 1966 între Republica

în urma tratativelor co. 
ciale care au decurs într-o . i* 
mosferă de prietenie și î.' p- 
legere reciprocă, la 12 februa
rie s-a semnat la București 
Protocolul privind livrările 
reciproce de mărfuri pe anul 
1966 între Republica Socialis
tă România și Republica 
Populară Polonă.

Schimbul de mărfuri dintre 
cele două țări în anul 1966 
va crește cu 14 la sută fată 
de prevederile Protocolului 
comercial pe anul 1965 și cu 
10 la sută față , de Acordul de 
lungă durată — tranșa 1966. 
Se înregistrează o creștere 
deosebită atît la livrările re
ciproce de mașini și utilaje cît 
și a bunurilor de larg con
sum. Livrările reciproce de 
mașini și utilaje vor crește în 
anul 1966 cu peste 30 Ia sută 
față de contingentele anului 
1965.

Protocolul a fost semnat din 
partea română de V. Răuță, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior și din partea ■ 
polonă de J. Kutin, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior.

De asemenea, a fost de față 
Wieslaw Sobierajski, ambasa
dorul R.P. Polone la Bucu
rești.I

1 al populației, consti- g 
bază puternică pentru g

I
I
I
I
I
I
1
8
I
I litote, C 

literelor, 
(7 rrtn irn

de Statistică

Consiliul de Miniștri al

Republicii Socialiste România

(Ăgerpres)

O nouă revistă :

„CRONICA11
IAȘI (de la corespondentul 

nostru). — Numărul periodice
lor din țara noastră a sporit 
începind cu ziua de 12 februa
rie a.c. cu Încă unul: săptă- 
mlnalul politic, social și cul
tural „Cronica". Noua revistă, 
a apărut Ia Iași. „Cronica" — 
se spune in cuvintul înainte 
publicat in numărul 1 la revis
tei — va fi o revistă a reali
tăților actuale, 
ca, alături de alte ;i',
să devină un factor al vieții 
politice, sociale și ______
din patria noastră, înțeiegînd 
astfel să contribuie cu însufle- 

hotărîrilor

propunîndu-și 
publicații,

cuîturale

astfel să contribuie 
țire Ia înfăptuirea .....
celui de al IX-lea Congres al 
P.C.R.". Din primul număr re
marcăm rubricile: Cronica vie
ții culturale, Cronica în actua
litate, Cronica artelor, Cronica 

Cronica științelor. 
Cronica pe glob.

I
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ghidINSTITUTUL DE ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR - CENTRU DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

= • > -

eficientăĂiSS

Și amatorismul proverb j
•V.

A. T.

demonstra- 
virtuozitate 

îmbinarea

științifică. Au fost 
serie de măsuri me- 
ducă Ia antrenarea 

cadrelor didactice în

pentru o activitate

„Procesul alb", 
Jones", „De- 

i“, „Procesul de 
’ j‘‘, „Fata

„Colina".

filme;
Harap 

.Steaua baletu- 
,Sașa“, „i

pas- - 
cum-1 

în- S
nos- _ 

în|
i-a G

ani bătrî-1 
privilegiile g

mm

mplul program 
de activitate 
trasat de con
ducerea parti
dului și statu
lui privind dez
voltarea știin
ței, subliniază 
rolul deosebit

acordat cercetării în cadrul 
îpvățămîntului superior, so- 
coțit pe bună dreptate un im- 
postânt și valoros potențial 
de cercetare științifică.

Subliniind faptul că în țara 
noastră există o bogată tra
diție ȘÎ experiență în organi
zarea Cercetării științifice u- 
niversitare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta în expune
rea făcută în cadrul Sesiunii 
Marii Adunări Naționale, ne
cesitatea ca membrii corpului 
didactic care desfășoară o bo
gata și rodnică activitate pen- 
tru pregătirea tinerelor ge
nerații, să aducă o contribu- 

sdamă și la dezvolta
tă și afirmarea științei ro
manești, participînd activ și 
pe calea cercetării științifice 
la progresul multilateral al 
patriei.

Anălizînd recentele docu
mente de partid, cadrele di
dactice ale Facultății de bio
logie a Universității bucureș- 
tene, au dezbătut în profun
zime planurile viitoare de ac
tivitate 
luate o 
nite să 
tuturor 
munca fie cercetare științifică, 
la abordarea cu prioritate a 
unor teme de cercetare biolo
gică care vor avea largi re
zonanțe aplicative, la întoc
mirea unui plan concret de 
colaborare între catedrele fa
cultății, precum și între ca
drele noastre didactice și di
verse alte instituții științifice, 
factori de prim ordin în con
tinua ridicare a calității mun
cii noastre științifice.

O simplă trecere în revistă 
a tematicii de cercetare de
monstrează din plin străda
nii)^ biologilor ce activează 
■în facultatea noastră de a răs
punde unor probleme prac
tice. Teme de largă impor
tanță în cercetarea biologică 
fundamentală dobîndesc în 
cercetarea noastră interesante 
rezonanțe practice. Din acest 
punct de vedere amintesc 
iainte de toate cercetările e- 

rectuate în cadrul catedrei de 
fiziologie vegetală asupra 
fotosintezei substanței orga
nice în apele zonei inundabile 
a Dunării. Urmărind procesul

activității fotosintezei plante
lor acvatice, cercetările cadre
lor noastre didactice vor a- 
duce o serie de soluții privind 
una din verigile de bază ale 
productivității biologice a a- 
pelor.

Iată și un alt exemplu : 
Studiile asupra metabolismu
lui și fiziologiei sistemului 
nervos și musculaturii, de ex-

cole, Comitetul de Stat 
Apelor.

Planul nostru pentru viito
rul apropiat prevede, de pildă, 
studiul complex al bălților din 
zona inundabilă a Dunării, 
prin atacarea a 25 de teme de 
cercetare la care colaborează 
specialiști din aproape toate 
catedrele facultății.

Țelul acestor cercetări

FI

ECRANUL

Prof. univ. dr. docent Nicolae Botnariuc
Decanul Facultății de biologie a Universității București 

plicare a mecanismului de re
glare nervoasă și umorală, e- 
fectuate de membrii catedrei 
de fiziologie animală, vor a- 
vea, desigur, într-un viitor a- 
propiat o largă aplicare de na
tură medicală sau zootehnică.

Eficiență practică vor avea, 
de asemenea, fără îndoială, 
studiile efectuate în cadrul 
catedrei de genetică unde se 
cercetează acțiunea diferiților 
factori mutageni, fizici sau 
chimici, asupra unor plante 
cu cultură prin producerea 
unor poliploizi (organisme cu 
un număr sporit de cromo
zomi), studii pline de perspec
tive în domeniul obținerii u- 
nor noi linii de plante mai 
productive, mai rezistente, în
tr-un cuvțjit, mai economice.

Impunătorul .plan de per
spectivă trasat cercetării știin
țifice a pus jîn fața noastră 
sarcini' deosebite pe linia 
strîpgerii colaborării între co
lectivele catedrei, în atacarea 
unor complexe probleme bio
logice, prin antrenarea spe
cialiștilor din mai multe ca
tedre, prin strîngerea colabo
rărilor cu alte instituții știin
țifice, ca Institutul de biolo
gie, Institutul de Speologie, 
Institutul de Cercetări Pisci-

ansamblu este studiul orga
nizării și funcționării ecosis
temelor din zona inundabilă a 
Dunării și deci lămurirea me
canismelor care determină 
productivitatea biologică a a- 
cestor ecosisteme. Temele ata
că frontal această problema-

tică științifică, specialiștii din 
catedre, lămurind, conform 
profilului lor, diverse aspecte 
ale acestor cercetări. Biochi- 
miștii studiază, de exemplu, 
chimismul apelor din această 
zonă, specialiștii în fiziologie 
animală studiază funcțiile e- 
nergetice ale diferitelor gru
pe de animale, botaniștii cer
cetează asociațiile de plante, 
relațiile dintre ele. In ansam
blu, prin aceste cercetări vom 
dobîndi o cunoaștere profun
dă, științifică a acestei zone, 
cu largi implicații economice 
care se vor solda desigur cu 
recomandări de preț pentru 
diverse ramuri industriale.

Am certitudinea că tradu- 
cînd în viață acest plan de 
cercetare, cadrele didactice 
ale facultății noastre vor răs
punde din plin chemării par
tidului, pentru continua ridi
care a activității de cercetare 
științifică în institutele de în- 
vățămînt superior — factor 
indispensabil și pentru conti
nua ridicare a activității di
dactice universitare.

înseamnă creație

minariilor campionatu
lui mondial de hand
bal (masculin) — gru
pa B — s-a disputat 
meciul dintre repre
zentativele R. F. Ger
mane și Olandei. 
Handbaliștii vest-ger- 
mani au obținut victo- 

cu scorul de 18—13 
=new<5)l

’ restl) hotărîtoâre 
s ; iru configurația părții 

superioare a clasa
mentului. Celelalte me
ciuri ale etapei sînt : 
C-S,M- Sibiu — Trac
torul Brașov | Rulmen
tul Brașov — Confec
ția București și Voința 
Odorhei — Liceul Nr.
4 Timișoara.

v , • Comitetul de or
ganizare a campiona
telor de patinaj artis
tic ce se vor des
fășura la Davos (El
veția) între 21—27 fe
bruarie, a anunțat că 
la actuala ediție vor 
lua startul 111 concu
rent! din 14 țări.

• In cadrul preli-

.. • Astăzi se dispută 
jocurile etapei a

* ' VlII-a a campionatu
lui republican de hand
bal feminin. Dintre în- 

’ tîlnirile programate ies 
în evidență partidele 
de I.a Timișoara (Ști
ințăTimișoara —• Ști

ri ința. BBOurești) ,,și Țgt 
Mureș (Muneșul.-Tg. 
Mureș — Rapid Bucu-

de
pentru juniori 
Viareggio. în 
joc echipa ma- 
Honved Buda- 
a terminat la

început 
neul internațional 
fotbal 
de la 
primul 
ghiară 
pesta 
egalitate 0—0 cu for
mația italiană Genova.

Sîmbătă, în cadrul 
penultimului joc al 
turneului de hochei 
pe gheață din cadrul 
Universiadei Albe, e- 
chipa României a în
trecut cu categoricul 

..scor. jflș 9—b ,14—0; 
2—0; 3—0) echipa 
Finlandei. Punctele 
■au fost marcate de I. 
Szabo (3), Varga (2), 
Bașa, Pană, Tarciu și 
G. Szabo. După me
ciul final al turneului, 
U.R.S.S. — Ceho
slovacia, se va cu
noaște configurația e- 
xactă a clasamentului. 
In urma victoriei asu
pra Finlandei, hoche- 
iștii români au trecut 
pe locul trei în clasa
ment și au șanse la 
medaliile de argint 
dacă hocheiștii sovie
tici vor termina victo
rioși în jocul cu Ce
hoslovacia. i

■* j t 1 V ills V r
Anul 1966 se Întrezărește a 

fi de bun augur pentru cineclu- 
burile din țara noastră. Este și 
cazul să fie așa. Intrucit a tre
cut destulă vreme de cind cine- 
cluburile se află, pe nedrept, 
in postura de „cenușăreasă".

Concludentă, din nefericire, 
este tergiversarea de ani de 
zile a apariției „tndrumarului" 
cinecluburilor, actul care at 
reglementa existența lor, și ar 
deschide astfel „Cale liberă" 
unei activități mai organizate, 
acut resimțită astăzi.

„Nucleele" de cineclubiști, 
cite sînt, deslușesc cu greu 
tainele acestei arte, vertiginos 
dezvoltată in secolul nostru, 
tălmăcesc cum pot, in cercuri 
restrinse, problemele complexe 
ale cinematografiei și realizea
ză chiar filme documentare sau 
artistice, nu lipsite de interes 
prin tematica și Îndrăzneala 
lor.

Colective de cineaști amatori 
s-au afirmat in ultimii ani în 
țara noastră in rindul sindica
telor (Oțelul Roșu, C.F.R.-Timi- 
șoara, Tractorul-Brașov ș.a.) și 
al organizațiilor studențești 
(Casa studenților-Cluj, Institu
tul de Arhitectură-București 
ș.a.), dar nici pionierii — dacă 
ne-am referi numai la scurt 
metrajele Casei pionierilor din 
Brașov — nu stau mai prejos. 
In numeroase așezăminte cul
turale — case de cultură, se 
manifestă, de asemenea, interes 
pentru creația de film.

Este vizibil deci că Ia ora 
actuală avem creatori de filme 
de amatori care merită atenție.

Televiziunea a apelat deseori 
la peliculele lor, iar admirația 
spectatorilor față de acestea, 
după cum știm, e unanimă. Nu 
s-a ivit oare momentul ca re
prezentanții Instituțiilor și or
ganizațiilor de masă interesate 
și cele mai avizate să se întru
nească și să analizeze proiund 
totalitatea aspectelor legate de 
„legilerarea" și dezvoltarea u- 
nui gen de artă de amatori 
pentru care se manifestă un 
atit de mare interes ? Fără în
doială că da. Sînt multe pro
blemele care dintr-un început 
ar trebui să figureze pe ordi
nea de zi a unui asemenea co
locviu. Iată clteva dintre ele...

Pentru a se dezvolta, pentru 
a ființa propriu-zis, cineclubu- 
rile, este știut, au nevoie de a- 
parate și materiale de labora
tor, de peliculă ș.a. Abundența 
de aparate și diverse alte ma
teriale, din magazine, rezervată 
fotografilor amatori, cercurilor 
foto — și ele in plină ascen
dență — ar putea afecta și pe 
amatorii creatori de filme, vi
tregiți in momentul de față.

In ultima vreme, este drept, 
au apărut aparate de luat ve
deri de 8 mm, dar vitrinele și 
rafturile magazinelor ar trebui 
înzestrate și cu aparate de 16 
mm, corespunzătoare pentru 
activitatea cinecluburilor. Dar 
și mai Însemnată este crearea 
unui magazin specializat, în 
București, cu toate aparatele și 
materialele necesare filmului 
de amatori.

Ar fi binevenită și inițierea 
unui Festival republican al cf-

neaștilor amatori din țara noas
tră, care să prîlejuiască o se
lecție a producțiilor unor co
lective sau creatori individuali. 
Cele mai valoroase pelicule ar 
putea participa la competițiile 
internaționale.

Aceasta impune, desigur, ca 
prime măsuri, reactivizarea 
„comisiei de cinecluburi’ din 
cadrul Asociației cineaștilor 
(A.C.I.N.), un sprijin susținut al 
specialiștilor etc.

In altă ordine de idei, tre
buie spus că, pentru îndruma
rea cinecluburilor, publicațiile 
noastre, chiar cele de specia
litate, fac foarte puțin. Revista 
„Clubul" a Început, nude mult, 
să publice cite ceva. „îndru
mătorul cultural" stă încă în 
expectativă, iar revista „Ci
nema" — cea mai autorizată 
dintre ele — iși amintește rar 
că in țară avem totuși și ci-, 
neaști amatori.

Mulți tineri iși 
timpul liber pentru 
plăcute și valoroase 
estetice. Dar dacă Bucureștiul 
și poate cîteva alte centre 
mari, sînt lntrucitva favorizate 
de o anumită atenție In acest 
sens — Cinematecă, cursuri 
etc. — ce se intimplă in cele
lalte localități ale țării, unde 
interesul pentru „filmul de ar
hivă" nu este mai redus ?

Reglementarea organizării 
cinecluburilor ar rezolva și a- 
cest lucru. Cu atît mai mult cu 
cit se preconizează ca cineclu- 
burile să polarizeze în sfera 
lor de preocupări atit creația 
de filme de amatori cit și răs
pândirea culturii cinematogra
fice sub formă de expuneri, 
vizionări, discuții. Legătura cu 
arhiva națională de filme nu 
ar mai fi intlmplătoare ca acum, 
iar cerințele reale, justificate 
și ale așa-zisei provincii, ar ii 
astfel satisfăcute. La casele ra
ionale de cultură, bunăoară, 
s-ar putea simțitor dezvolta a- 
ceastă interesantă și instructi
vă activitate, ce face parte ne
mijlocit, din cultura de mase.

afectează 
asemenea 

preocupări

AUREL ȘERBAN

Munca colectivă cere o gîn- 
dire colectivă. Reporterul no
stru a surprins un moment 
de la o ședință de lucru a 
colectivului de conducere al 
secției prelucrări mecanice 
din Uzina „Timpuri not" din 

Capitală

,;Cine are băttîni să-i 
treze, iar cine mi, să-i 
pere’ ~ spune o vorbă 
țeleapiă a poporului 
iru. Niciodată, mai mult ca i 
anii noștri părul alb nu s- 

I bucurat de stima și prețuirea 
cuvenită. In acești ani 
neții i s-au acordat i 
odihnei, liniștel și siguranței. 

Iln acești ani s.a pus pe frun
tea încrețită a vîrstniciei cu
nuna recunoștinței pentru anii 

Ide muncă, pentru învățătura | 
și experiența transmisă.

Cu cîtva timp în urmă am 
asistat la un moment solemn. N 

iDupă trei decenii de muncă B 
mecanicul șei Constantin Luță 
de la fabrica de confecții și 9 
tricotaje „București’ preda șta- ■ 

8 teta tlnărului inginer Mircea 
I Popa, format sub mina lui. 
" Cine nu-1 cunoaște pe 

I

I 
I 
1^_________
I Miniaturi *
I
■ pasionat al noului. Dar clți 
" tineri nu și-au căpătat mese- B 
Iria din mina bătătorită a bă- B 

trînulul maistru 1 , B
Nea Costică Luță a intrat îl-■ 

Inăr ia 30 de ani în această I 
iabrică și pleacă bătrln dupăg 
alți 30 de ani. Aici a lăsat —

I
și nu cu părere de rău — ju-1 

mătate din viața lui, visurile, I 
speranțele care s-au împlinit®

I
iii
I 
I 
I 
I 

... I
adăugatE 
iabrică "
I 

I
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Procesul alb. După o 
destul de îndelunga
tă absență, Mihu Iu
lian revine pe ecran 
ou unul din filmele 
sale cele mai repre
zentative. Inspirat din 
acțiunile patriotice 
conduse de Partidul 
Comunist Român 
pentru înlăturarea 
dictaturii fasciste, 
filmul este realizat pe 
un scenariu scris de 
Eugen Barbu (după 
propria sa carte „Șo
seaua Nordului"). 
Mihu Iulian a reali
zat cu fiecare film al 
său interesante expe
riențe cinematogra
fice. („La mere", 
„Viața nu iartă), „Po
veste sentimentală"). 
Iată de ce noua sa 
creație este așteptată 
cu nerăbdare de către 
iubitorii spectacolului 
cinematografic.

Pinguinul. Un film 
interesant, mai ales 
prin pledoaria sa 
pentru o tinerețe bo
gată în sentimente 
pure, pentru frumuse
țea aureolată de de
licatețea și lirismul 
necesar vîrstei de aur.

Winettou II. Din 
nou pe ecranele cine
mascop și colorat, li-

teratura lui Karl May 
în viziunea cineaști
lor din R. F. Germa
nă care se străduiesc 
din răsputeri și cu o 
ambiție zeloasă să 
redea în peliculele 
lor atmosfera tipică 
a westernului. Atmos
feră autentică de 
western nu au reușit 
să realizeze nici în 
această a patra lor 
peliculă (primele trei 
fiind „Comoara din 
lacul de argint"„,'Wi
nettou 1“ și „Old 
Shatterhand"). Totuși, 
acest ultim film în 
peisaj western apare 
mai digerabil decit 
anterioarele. (Poate și 
pentru că între timp 
cineaștii și actorii s-au 
obișnuit cu o ambi
anță mai puțin obiș
nuită lor).

Dacă e să-i găsim 
un merit seriei reali
zate după Karl May 
este fidelitatea față 
de * literatura aces
tuia. De aici rezidă 
și succesul acestor fil
me la public care 
descoperă în ele pa
tosul autorului ce e- 
logia lupta curajoasă 
a triburilor libere îm
potriva cotropitorilor

albi sau a aventurie
rilor setași de îmbo
gățire.
Pe scurt despre 

reluări
Parisul vesel: Din 

nou pe ecrane acest 
amuzant film de u- 
nimație în care ade
văratele vedete sînt 
verva, vocea lui ludi 
Garland, 
ția de 
picturală, 
culorilor.

Fata lui Bube. O 
dramă tipică pentru 
Italia primilor ani de 
după război, în care 
Claudia Cardinale 
realizează poate cel 
mal .caracteristic rol 
al său.

Dacă mergeți la ci
nematograf însoțiți de 
copii, puteți viziona 
următoarele 
„De-aș fi... 
Alb",,;.
lui", „Sașa", „Ultimul 
miliardar", „Winettou 
11".

Nu pierdeți aceste 
filme: , - 
„Tom 
pășirea', ... 
la Niirnberg' 
lui Bube' 
„Vizita".

Cadru din filmul „Procesul alb

MUZICA

de lingă „Leu". Dacă una 
strica, telefoanele sbîrniiau 
„Să vină băieții lui nea Cos- 
tică I", „urgent, mecanicul 
șefi’. Capul Iui mîndru, în
cununat de un păr bogat, ar
gintiu, se zărea peste tot. Nea 
Costică a modernizat o serie 

| de mașini, a fost un neîntrecut fi

și nu cu părere de rău — ju
mătate din viața lui, visurile, 
speranțele care s-au împlinit 
aevea.

I
Acum pleacă. La clubul fa
bricii s-a organizat o festivi
tate în cinstea Iul. A fost in

și bătrîntca lui. Cei doi 
! stau în capul unei 

mese impresionante Ia care 
s-au așezat în jur de 60 de oa
meni, majoritatea tineri califi
cați și formați de maistrul 
Luțd. Sărbătoriților —■ maistru- 

ilui și, firește, tovarășei Iui de 
viață — ii se oferă flori, li se 
adresează felicitări. Însuși to- 
varășul Ion Popescu, adjunct 

J st ministrului industriei ușoare, 
și-a lăsat treburile pentru cl- 

Iteva minute și a venit să cioc
nească un pahar de vin cu ve- 

Iteranul.
BStrlnul s-a sculat, a mulțu

mit stăpînit de emoție, cu cu-1 
Ivinte simple pentru frumoasa! 

sărbătorire. Dorința lui cea 
mai mare : ca „puștii" care i 

■ îtau la masă, „puștii’, pe care | 
" i-a crescut, să-și facă datoria 
n ca și clnd n-ar lipsi de lingă 

ei.
Atit aș mai avea de < 

uzină, _____ _
sau loc de muncă a existat, 
ori există un „nea Costică", 
un „bătrînul' care lasă în 
urma sa, plin de încredere și 

| speranță o gardă tlnără.

ȘT. HARALAMB

(
vitată 
bătrînl

I

I
Atît aș mai 
că în fiecare 
anii lnr rio m

I

Cum sînt îndrumați 

primii pași în profesia 
de mecanizator ?

(Urm'are din pag. I)

^COHtțnpă, în condițiile produc
ției, procesul de învățămînt.

£> soluție ar fi aceea pe care 
ștbala din Brăila o aplică une
ori -— trimiterea în unități a 

■unui delegat permanent în pe
rioada cînd elevii sînt în prac
tică. Iată de ce tovarășul pro
fesor Ion^Suciu, care a stat 
măi multă vreme la S. M. T. 
Nănești, a putut să-și desfă
șoare efectiv munca de îndru
mare.

Criteriul... 
necolaborării

Dacă reducem împrejurarea 
pe care o relatăm mai jos la 
valoarea unei scheme, lucru

rile s-au petrecut așa : tova
rășii de la fosta Direcție gene
rală S.M.T. au hotărît să con
struiască în marginea orașului 
Brăila o școală de mecanici a- 
gricoli; bani aveau, nevoie de 
cadre... nici nu se mai discută. 
Hotărîrea s-a transformat cu- 
rînd într-un frumos local mo
dern. N-am fi scris rîndurile 
acestea dacă n-ar fi procedat 
identic și cei de la Trustul 
G.A.S., care și-au făcut o școa
lă proprie în altă parte a Bră
ilei, avînd exact profilul celei 
dintîi. (Lăsăm la o parte faptul 
că Brăila mai dispunea de o... 
margine liberă, în care I.C.C.A. 
a înființat tot o școală agri
colă).
în acest timp,“Direcția ăe m-‘

vățămînt din Consiliul Supe
rior al Agriculturii, n-a 
intervenit cu ideea construirii 
unui centru școlar agricol, bine 
echipat cu atelierele și labora
toarele necesare. Efectele ar fi 
fost multiple: în primul rind 
s-ar fi evitat risipa de fon
duri ; apoi problema lipsei a- 
cute de cadre didactice pe care 
o resimte în prezent școala 
Trustului G.A.S. n-ar mai fi 
existat. Școala fiind situată la 
14 km de oraș, cadrele didacti
ce (toți cu pregătire medie) 
fac naveta. Sesizînd greșeala 
Trustul G.A.S. a sistat investi
țiile la jumătate, astfel încît 
elevii de aici — puțini la nu
măr — sînt lipsiți în prezent

de unele amenajări utile. Uni
ficarea celor două școli este o 
măsură ce se impune.

Pentru evitarea pe viitor a 
acestor paralelisme dăunătoa
re este necesar ca instruirea 
tuturor mecanizatorilor, cu 
toate problemele ce decurg din 
aceasta, să revină în sarcina 
unui singur for — Direcția ge
nerală de învățămînt și propa
gandă din Consiliul Superior 
al Agriculturii.

Școala din Brăila dispune 
de multe mașini din inventa
rul mărunt: pluguri, grape, 
cultivatoare, semănători etc. 
Are și trei tractoare, o com
bină C 1, necesară procesului 
de învățămînt.

Dintr-o discuție cu tovară
șul profesor Ștefan Ciochină, 
îndrumător de practică, am 
desprins două idei care, stu
diate cu atenție, vor contribui 
la găsirea unor soluții pentru 
rezolvarea problemelor legate 
de practica în ateliere.

— în timpul săptămînii pla
nul de învățămînt prevede 
ore de practică în atelier. Să 
luăm o temă : presa de balo
tat paie. La clasă elevii au 
cunoscut-o, dar n-au. văzut-o 
în realitate. Ei trebuie s-o 
demonteze, să analizeze fieca
re piesă, apoi s-o alcătuiască 
din părțile ei componente. 
Pentru toate aceste operații,

pentru că nu avem o presă de 
balotat proprie, mergem la 
S.M.T. Dar aici aflăm că pre
sele sînt stocate, că în ate
lier se execută reparația altor 
mașini. Eu cred că astfel de 
impedimente pot fi înlăturate 
printr-o mai bună colaborare 
între școală și S.M.T.-ui care 
o patronează, prin alcătuirea 
unui grafic al reparațiilor ma
șinilor, sincronizat cu planul 
nostru de învățămînt. Desigur 
această sincronizare trebuie să 
aibă în vedere în primul rind 
planul de producție al S.M.T.; 
asta nu înseamnă însă (așa 
cum se întîmplă în prezent) 
neglijarea problemelor școlii.

O dificultate reală o consti
tuie însă materialul didactic, 
de tipul machetelor și planșe
lor, care lipsește aproape cu 
desăvîrșire. Elevii trebuie să 
studieze utilajele zootehnice. 
Dacă ar exista machete, lec
țiile ar fi mai interesante, mai 
ușor de însușit. întreprinderi
le pentru confecționarea mate
rialului didactic sînt așteptate 
să-și spună cuvîntul.

Studiul mașinilor noi intrate 
în producție, cu care elevii 
trebuie să facă cunoștință, 
constituie, de asemenea, o pro
blemă deosebit de complicată : 
neexistînd planșe, profesorul 
trebuie să și le deseneze sin
gur. Nu se pot edita 7

După aproape o 
lună de programe de 
muzică de cameră 
fără interes deosebit, 
Săpțămîna aceasta ne 
oferă două magistra
le concerte susținute 
de protagoniști ai ar
tei interpretative ro
mânești : Radu Aldu- 
lescu și Horst Ge- 
hann ne dăruiesc 
miercuri seara cîteva 
sonate de Back, iar 
vineri seara, Valentin 
Gheorghiu, Ștefan 
Gheorghiu și Radu 
Aldulescu vor inter
preta cîteva trio-uri 
de Beethoven.

în simfonicele săp- 
tămînii, cu programe 
eterogene lipsite de 
deosebite puncte de 
atracție, vom putea fi 
totuși martorii 
interpretative a 
reputați oaspeți

artei 
unor 
stră-

ini, ca dirijorul italian 
Tommaso — Benin- 
tende — Neglia (care 
a programat printre 
altele în concertul Or
chestrei Radio, Rap
sodia a II-a de Enes- 
ou, Concertul nr. 1 de 
Beethoven — solist 
Gh. Halmoș și cîteva 
piese de Wagner) și 
pianistul elvețian 
Harry Datyner care 
va interpreta cu Fi
larmonica bucureștea- 
nă Concertul nr. 4 de 
Beethoven (în restul 
programului, dirijo
rul Mircea Basarab, 
frecvent propovădui
tor al celor mai noi 
creații muzicale ro
mânești, a programat 
în primă audiție im
punătoarea Simfonie 
a XVII-a, a lui Dimi- 
trie Cuclin).

în rest, din progra-

mul muzical al săptă- 
mînii (spectatorii Tea
trului de Operă și Ba
let trebuie să aștepte 
iarăși luni în șir pînă 
să poată asculta lu
crări de Wagner, De
bussy sau puținele lu
crări contemporane 
din repertoriul primei 
noastre scene lirice !) 
mai amintim aștepta
ta audiție pe benzi 
de la Biblioteca Cen
trală de Stat unde 
vom putea de astă 
dată asculta printre 
altele un Psalm de 
Samuel Scheidt (com
pozitor din secolul 
XVI) interpretat de 
Michael Schneider la 
celebra orgă „Prae- 
torius" din Freiburg, 
Simfonia III-a de 
Skriabin etc.

Televiziune
DUMINICĂ 13 FEBRUARIE

I. s.

• 8,50 — Gimnastica de în
viorare la domiciliu • 9,00 — 
Rețeta gospodinei. Curs de 
croitorie • 9,30 — Emisiune 
pentru copii și tineretul școlar 
• 11,00 — Emisiune pentru
sate • 12,30 — Aspecte de la 
Campionatul mondial de moto 
pe gheață (semifinale). Trans- , 
misiune de la Leningrad

• 19,00 — Telejurnalul de 
seară • 19,15 — „O vînătoare 
neobișnuită" — film documen
tar • 19,30 — Melodii... în 
premieră • în pauză reportajul 
filmat „De la pescari adunate"
• 21,30 — Film : „Falsificato
rul" • 23,00 — Telejurnalul de 
noapte, Telesport.

CINEMATOGRAFE
TOM JONES

rulează Ia Patria (orele
8,45: 11,15: 13,45: 16,15s
19) 21,30), Flamura (orele 
10; 12,30) 15,30; 18) 20,30). 

DEPĂȘIREA — Completare
— Și acum puțină gimnastică

rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30: 14) 16,30; 18,45) 
21,15), Excelsior (orele 10) 
12,30; 15,30) 18; 2030), Fes
tival (orele 9; 11,30; 13,45) 
16,15; 18,45) 21,15).

ȘAH LA REGE — Completare
— Adam și Eva în Fiat

rulează la Feroviar, (orele
9.30; 11,30; 13,45; 16). 18,15;
20,30), Gloria (orele 10; 12;
14; 16) 18,15; 20,30). Victo
ria (orele 10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30).

CALEA VICTORIEI sau 
CHEIA VISURILOR — Com
pletare — Băiatul și furtuna 

rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45).

STEAUA BALETULUI — 
Completare — Cucerirea 
timpului

rulează la București (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 17; 19;
21), Grivița (orele 10; 12;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30),
Modern (orele 10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 2Q,30).

CE S-A ÎNTIMPLAT CU 
BABY JANE

rulează la Capitol (orele 
9,30; 12,15) 15,30; 18,15; 21),

Melodia (orele 9,30; 12,15; 
15,30; 18,15; 21).

CRIMINALUL IN VACANȚA 
rulează Ia Arta (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20 — Com
pletare — Redați-ne viața). 
Aurora (orele 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30; 18,30; 20,30 — 
completare Nomazii).

PROCESUL DE LA NtJRN- 
BERG — ambele serii

rulează la Central (orele 
9,15; 12,45; 16,15; 19,45),
Flacăra (orele 9,30; 13;, 
16,30: 20).

EXPRESUL PARIS-MUN- 
CHEN — Completare — O vî
nătoare neobișnuită

rulează la Lumina (orele 
16; 12; 14) 16; 18,15; 20,30), 
Dacia (orele 9,30—15 în 
continuare 17; 19; 21 —
Completare — Cuceririle 
timpului).

DE-AȘ FI... HARAP ALB — 
completare — La carnaval 

rulează la Union (orele 15; 
17; 19; 21). .

CINEVA ACOLO SUS MĂ 
IUBEȘTE — Completare 
— Știați că...

rulează la Doina (orele 
11,15; 13,45; 16,15; 19,45;
21,15 — program pentru
copii — ora 10).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Giulești (orele 
10,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).

AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTO

RIE — Completare — Soma
lia, republică Ia ecuator 

rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10; 12,45; 
18; 20,15), Miorița (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 
— Completare — Compozi
torul Aram Haciaturian).

FATA LUI BUBE — Comple
tare — O vînătoare neobișnu
ită

rulează la Buzești (orele 11; 
15; 17,30; 20).

TREI SURORI — cinemascop 
rulează Ia Cosmos (orele 
15,45; 18,30).

ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop 

rulează la Crîngași (orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30).

OLD SHATTERHAND — cine
mascop

rulează la Bucegi (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21,15). Volga (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18.45;
21,15).

COLINA
rulează la Unirea (orele 16; 
18.15; 20,30).

VIZITA — cinemascop 
rulează la Tomis (orele 
9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30). Floreasca (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15: 18,30; 
20.45).

TATĂL SOLDATULUI — ci
nemascop — Completare — 
Sport nr. 6 — 1965

rulează la Vitan (orele 15; 
17; 19; 21).



Criza italiana Declarația Ministerului de Externe

A
al R.D. Vietnam

încă un sondaj...
celei de-a treia etape a consultă- 
republicii, Saragat, in vederea so- 

un

După încheierea 
rilor președintelui 
luționării crizei de guvern a fost dat publicității 
comunicat în care se anunță că șeful statului l-a în
sărcinat pe fostul prim-ministru Moro cu misiunea de 
sondare a opiniei partidelor care au făcut parte din 
fosta coaliție de centru-stînga. Moro va trebui să in
formeze pînă marți pe președintele republicii de felul 
în care și-a îndeplinit misiunea.

Soluția la care s-a ajuns în 
actuala fază a crizei, fără în
doială una din cele mai acute, 
nu este fără precedent în via
ța politică italiană. însărcinări 
asemănătoare, cu caracter ex
plorator, au fost date la vre
mea respectivă de președintele 
Einaudi lui de Gasperi, în 1953, 
iar apoi de fostul președinte 
Gronchi, lui Antonio Segni, în 
1955. Evident, situații de acest 
fel sînt rare și ele se datoresc 
faptului că, în evoluția crize
lor nu au intervenit elemente 
noi, de natură să favorizeze o 
înțelegere între partidele ma
jorității.

Un lucru este limpede, și a- 
nume că cele patru partide — 
aliate.pînă acum în coaliția de 
centru-stînga — au în față di
ficultăți greu de trecut, mai 
ales că, între democrat-creș- 
tini și partidele „laice" per
sistă în continuare contradic
țiile de pînă acum. în primul 
rînd, socialiștii își mențin 
veto-ul față de propunerea de- 
mocrat-creștină ca Scelba să 
facă parte din noul cabinet. 
Totodată, ei solicită ca discu
țiile privind formarea noului 
guvern să aibă un caracter 
„global", pe cîtă vreme demo- 
crat-creștinii se mențin pe ve
chile poziții, adică : mai întîi 
discutarea programului și apoi 
compoziția cabinetului. Tot
odată, ei au încercat să pună 
în;. discuție și ideea ca noul 
premier să-și aleagă singur 
miniștrii, potrivit articolului 
92 din constituție, și să-i pro
pună apoi președintelui repu
blici. Evident, tentativa aceas
ta lasă să se întrevadă dorin
ța democrat-creștinilor de a 
împăca toate curentele din sî- 
nul propriului lor partid.

Direcțiunea Partidului Co
munist Italian, reunită vineri, 
a dat publicității un comuni-

cat în care, după ce se face o 
analiză a Stadiului în care a 
ajuns criza, subliniază că sînt 
două probleme care reclamă o 
urgență dramatică : o inițiati
vă italiană în problema Viet
namului și rezolvarea situației 
dificile a maselor muncitoare.

Direcțiunea P.C.I. arată, 
totodată, că pentru soluționa
rea crizei este, necesară consti
tuirea unui nou guvern, pe 
baza unui nou raport de forțe 
politice, capabil să rezolve 
problemele care stau în fața 
țării, un guvern care să aibă 
ca fundament noi raporturi 
între toate forțele de stînga, 
laice și catolice.

într-o 
blicității 
nisterul 
al R.D. 
energic 
portului 
forțele navale și aeriene ale 
S.U.A., pentru acțiuni agresi
ve împotriva Vietnamului. 
La 26 ianuarie 1966, se arată 
în declarație, au sosit la 
Hongkong purtătorul de a- 
vioane „Enterprise", crucișă
torul „Bainbridge" și alte trei 
nave de război ale S.U.A., 
care efectuează incursiuni în 
apele teritoriale vietnameze, 
participînd la războiul de 
agresiune al S.U.A. împotriva 
Vietnamului. în afară de a- 
ceasta, un 
mare de 
americane folosesc aeropor
tul din Hongkong în ruta lor 
spre bazele aeriene americane 
din Vietnamul de sud

„Aceste fapte, subliniază 
declarația, demonstrează că 
guvernul britanic a pus Hong- 
kongul la dispoziția Statelor 
Unite, ca o bază militară pen
tru războiul de agresiune îm
potriva Vietnamului".

declarație dată pu
ia 11 februarie, Mi- 
Afacerilor Externe 
Vietnam protestează 
împotriva folosirii 

Hongkong de către

număr tot mai 
avioane militare 

aeropor-

Disputa privind desemnarea succesorului

lui Adenauer
Disputa din Uniunea creș

tin democrată în legătură cu 
desemnarea unui succesor al 
lui Adenauer în funcția de 
președinte al partidului s-a 
înăsprit în mod considerabil 
în ultimele cîteva zile. Ziare
le vest-germane vorbesc des
pre „o luptă deschisă între 
cancelarul Erhard și preșe
dintele grupului parlamentar 

în Bundestag, 
(Siiddeutsche Zei- 

Se știe că Erhard a 
să-și prezinte candi- 
pentru postul de pre- 
urmărind, după cum 
ziarul „Frankfurter 

Rundschau", să dea un plus 
de vigoare funcției de cance-

U.C.D.-U.C.S.
Barzel" 
tung“). 
hotărît 
datura 
ședințe 
scrie

Iar și prezenței sale în frun
tea guvernului. Barzel, care 
își pusese candidatura ante
rior, nu se arată dispus să se 
retragă din competiție. Se 
atribuie acestuia intenția de 
a transforma președinția par
tidului într-o trambulină pen
tru a ajunge în fruntea gu
vernului.

La un moment dat au 
culat zvonuri în sensul 
Adenauer ar intenționa să ră- 
mînă în fruntea partidului 
încă un an, pentru a reduce 
din acuitatea actualei dispu
te. El a ținut însă să dezmin
tă, prin intermediul unui pur
tător de cuvînt, aceste zvo
nuri.

cir
ca

Comentariul

Trecerea tovarășului RAlexandru Birlădeanu
prin Budapesta

*

romano
VIETNAMUL DE SUD.
nouă debarcare de trupeminis- 

exterior. 
participat

__ aici mai 
fost pus#-

Petrolul libian A fost lansat „Cosmos-108144

mo-

mari 
„aur 

i-a

Acordul intervenit 
acum cîteva zile între 
guvernul Libiei și 
companiile petroliere 
străine care operează 
pe teritoriul acestei 
târî prevede o creș
tere a redevențelor 
obținute de statul li
bian din producția de 
petrol. Acest acord a 
fost impus după o în
delungată opoziție a 
monopolurilor petro
liere.

Cind, în anul 1955, 
s-au descoperit pe te
ritoriul Libiei 
zăcăminte de 
negru", aceasta
umplut .de speranțe pe 
libieni. Profitind însă 
de înapoierea econo
mică a țării, urmare a 
dominației coloniale, 
monopolurile petro
liere străine au aca
parat rapid, prin tot 
felul de momeli și 
presiuni „aurul negru" 
libian, tn prezent a- 
proape toate opera
țiunile de prospectare 
și exploatare a zăcă
mintelor de petrol se 
află în mîinile a 20 
de companii petroliere 
străine. Dintre aces
tea, monopolurilor a- 
mericane „Esso Stan
dard Oii* și „Oasis 
Oii" le revin peste 
80 Ia sută din întrea
ga extracție de petrol 
libian.

In 1962, „Esso Stan
dard Oii" și celelalte 
companii au scos din 
Libia 9 milioane tone 
de petrol. In anii ur
mători extracția a 
crescut într-un ritm 
accelerat ajungi nd
în 1965, Ia 60 mi
lioane tone. Profi
turile realizate de pe 

i din 
consti- 

un 
într-un

mai mică 
sută, din 
net" pe 
să-l pri-

ÎN UNIUNEA SOVIETICA a fost lansat sa
telitul artificial al Pămîntului „Cosmos-108“. 
La bordul satelitului a fost instalată apara
tura științifică destinată continuării explo
rării spațiului cosmic în cadrul programului 
anunțat de agenția TASS la 16 martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe o orbită apropiată 
de cea stabilită prin calcul. Aparatura insta
lată la bordul satelitului funcționează normal.

BUDAPESTA 12 — Cores
pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite : în drum spre pa
trie, tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România și persoanele care-1 
însoțesc au trecut prin Buda
pesta. La gara Keleti au fost 
întîmpinați de Lajos Feher, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Un
gare, Janos Bijti, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale, pre
cum și de Mihai Roșianu, am* 
basadorul Republicii Sociali
ste România la Budapesta.

• 1NTR-UN nou raport statistic 
al UNESCO, publicat vineri la 
New York, se arată că 40 la sută 
din populația adultă a lumii este 
analiabelă, în comparație cu 44 
la sută cit era în 1950. Numărul 
tinerilor cuprinși în toate iormele 
de Invăfămînt a crescut în cursul 
deceniului trecut cu 175 milioane 
elevi. In școlile elementare au 
tost Înscriși, în aceeași perioadă, 
cu 63 la sută mai multi copii.

ăgazul n-a foșt i. 
eficient.. El 
făcut decît să' 
amine cu cîte
va zile inevi
tabilul i de
clanșarea ofi-« 
cială a crizei. ■ 
De altfel,

afirmat că refuzul regelui de ■.«" 
accepta demisia cabinetul^ 
Harmel la prima Să prezentară 
s-a datorat formelor procedu
rale și nu unor speranțe reale 
de rezolvare a împasuluL Lip
sa de optimism a tutîirof- -^s-% 
dovedit întemeiată. Dar ea nu 
era generată de preferințe și 
pasiuni, ci se baza pe datele 
concrete ale situației de criză.

în legătură cu izbucnirea cri
zei s-a vorbit mult de așa-numi- 
tul „conflict lingvistic", adică de 
ciocnirile dintre populațiile celor 
două provincii ale țării (valonă 
și flamandă). Dar „conflictul 
lingvistic" este în realitate un.. 
conflict social. Provincia vă- 
lonă a fost lăsată într-o stare 
de înapoiere economică, mî-e- 
nele sînt vechi, prost uiilșțțe,:- 
investițiile guvernului sînt la 
un nivel scăzut etc. De aici, 
situația grea a oamenilor mun
cii valoni care au întreprins 
numeroase acțiuni revendica
tive. Acțiunile lor erau însă 
îndreptate împotriva stării de 
înapoiere, a salariilor scăzute, 
a concedierilor, și nu împotri
va celor ce vorbesc limba fla
mandă. Dar, întrucît mișcările 
revendicative erau 
numeroase, au 
seama conflictului lingvistic,*’:. ■- 

între populațiile celor- două 
provincii s-au înregistrat, desi
gur, și ciocniri „lingvistice". 
Ele au fost însă provocate și

urma petrolului 
Libia nu mai 
tuie pentru noi 
miraj feeric 
pustiu" — preciza în 
decembrie 1965 săptă
mânalul economic al 
businesmanilor ame
ricani „BUȘI NES 
WEEK". Așa și este. 
Mirajul libian a îm
brăcat pentru mag
nații americani ai pe
trolului forma palpa
bilă a dividendelor 
mereu mai mari.

în 1965 petrolul din 
Libia a adus compa- 

5 hrilor petroliere ame
ricane profituri de 
peste 100 milioane lire 
sterline In același 
timp, fondurile văr
sate visteriei statului 
libian n-au depășit în 
total 26 milioane lire.

Deși în „legea pe
trolului" adoptată în 
Libja în 1956 era pre
văzut principiul îm
părțirii veniturilor 
„jumătate-jumătate" 
între statul libian 
și companiile pe
troliere, acestea din 
urmă au găsit moda
lități să-l ocolească, 
mărindu-și fraudulos 
profiturile. Cele 50 la 
•sută din venitul „net" 
care se cuvin Libiei 
se stabilesc nu pe 
baza prețurilor de pe 
piăța mondială, ci pe

riază unor prețuri ar
tificial coborite. Prac
tic, aceste prețuri sint 
fixate numai de 
nopoluri pentru că
ele vind petrolul brut 
filialelor lor, care a- 
poi îl prelucrează. Cu 
alte cuvinte, și-l vind 
tot lor, manevrînd 
prețurile cum le vine 
mai bine. In plus, 
companiile petroliere 
mai bagă în buzunar 
o parte din beneficii 
sub pretextul de a se 
recupera cheltuielile 
de prospecțiuni, ale 
căror cuantum e sta
bilit, în mod arbitrar, 
de însăși respectivele 
companii (de 4—5 ori 
mai umflat decît în 
realitate). Abia după 
toate aceste mașina- 
țiuni se stabilește și 
partea ce se cuvine 
Libiei. Ea e, în felul 
acesta, mult 
decît 50 la 
„beneficiul 
care trebuie 
mească.

Firesc, asemenea 
„operațiuni" s-au lo
vit de opoziția mereu 
mai hotărită a opiniei 
publice libiene. Dacă 
ținem seama că 70 la 
sută din fondurile de 
finanțare a planului 
de dezvoltare a eco
nomiei libiene sint 
prevăzute a proveni 
din veniturile de pe 
urma petrolului, înțe
legem mai bine de 
ce curentul pentru 
curmarea jafului de
ghizat practicat de 
Esso și suratele ei, a 
luat o amploare me
reu mai mare. La 
ianuarie 
biană a 
adoptat 
ment la 
lului 
creștere a cotei de 
venituri ce trebuie să 
revină statului libian 
din exploatarea pe
trolului. Pe baza aces
tui amendament a fost 
impus companiilor pe
troliere străine un a- 
cord 
atît creșterea rede- 
vențelor ce revin Li
biei, cit și o serie de 
clauze menite să îm
piedice manevrele 
monopolurilor de 
menținere a unor pre
țuri artificial coborîte 
la petrolul libian.

Presa libiană consi
deră noul acord drept 
un succes în lupta 
pentru apărarea bo
gățiilor țării. Ziarul 
„AL AMAL“, care a- 
pare Ia Tripoli, re
marca în acest con
text: „Nimeni aici (în 
Libia — n.n.) nu-și 
închipuie că marile 
companii străine vor 
fi determinate cu ușu
rință să renunțe la 
mașinațiunile lor frau
duloase". Avînd în 
vedere istoria de re
centă dată a „aurului 
negru" libian, ase
menea circumspecții 
apar foarte lucide.

4 
Camera li- 

deputaților a 
un amenda- 
„legea petro- 

care prevede o

care prevede

EM. RUCĂR

Luna lui cuptor îmbie, și 
insistent, la expediții subacvatice; 
februarie însă, nu prea... Si to
tuși, membrii clubului „scufun
dătorilor' din Varșovia nu se dau 
bătuți. Iată doi dintre ei (foto
grafia noastră), pregătindu-se de 
scufundare într-o copcă a lacului 

Grodzidk.

Afacerea Ben Barka
La Paris, a continuat in

strucția cazului Ben Barka. La 
judecătorul de instrucție Zol
linger s-a prezentat deputatul 
Lemarchand, însoțit de mai 
multe persoane, care au depus 
mărturie în legătură cu felul 
în care acesta și-a petrecut 
ziua de 29 octombrie, data cină 
a avut loc răpirea liderului 
marocan. Această procedură a 
fost impusă de acuzația adusă 
lui Lemarchand de Antoine 
Lopez, funcționar superior la 
aerodromul Orly, care a afir
mat că deputatul francez a a- 
sistat la răpirea lui Ben Bar
ka. Din depozițiile martorilor 
a reieșit, însă, că Lemarchand 
și-a petrecut această zi în a- 
partamentul său aflat la peste 
200 de km de Paris.

Zollinger a audiat vineri și 
pe soția lui Marcel Le Roy, o- 
fițer în serviciul de contra
spionaj francez, arestat cu o 
zi în urmă, sub acuzația de 
tăinuire de crimă. După cum 
se știe, Le Roy fusese la cu
rent cu răpirea liderului ma
rocan cu 17 zile înainte de pro
ducerea ei.

Tot vineri a fost audiat și 
inculpatul marocan El Mahi,

• La Havana a fost semnat pro
tocolul referitor la schimbul de 
mărfuri între U.R.S.S. și Cuba pe 
anul 1966. Uniunea Sovietică va 
furniza Cubei petrol și produse 
petrolifere, metale feroase și ne
feroase, cherestea, îngrășăminte, 
produse alimentare și altele, iar 
Republica Cuba va livra Uniunii 
Sovietice zahăr, tutun și produse 
din tutun, precum și alte mărfuri. 
Schimbul de mărfuri între U.R.S.S. 
și Cuba în 1966 urmează 
că cu peste 20 la sută 
1965.

A fost, 
un acord 
Republicii 
Sovietică a unui credit 
men lung.

să creas- 
față de

de asemenea, 
referitor la 
Cuba de către Uniunea

pe ter-

semnat 
acordarea

• LA 12 februarie, la 
fost semnat protocolul _____...
Ia crearea primei societăți anoni
me mixte bulgaro-turce pentru
producția și comerțul cu conserve 
din fructe și legume. Agenția 
B.T.A. subliniază că crearea a- 
cestei societăți anonime este re
zultatul experienței acumulate de 
R.P. Bulgaria în domeniul tehnicii 
și industriei șl al posibilității Tur
ciei de a furniza o mare cantitate 
de materii prime.

Solia a 
refer Hot

• La Mineralnîie Vodî s-a în
cheiat sîmbătă procesul 
unor trădători de patrie, 
colaborat cu fasciștii în 
lui de-al doilea război 
Patru din cei judecați, 
de masacrarea în 
nilor în ținutul 
nord, au 
moarte, iar 
soare.

fost 
unul

intentat 
care au 
anii ce- 
mondial. 
vinovați 

masă a oame- 
Caucazului de 
condamnați la 

la 15 ani închi

PRAGA 12 (Agerpres). 
Sîmbătă, 12 februarie, a fost 
semnat la Praga acordul pri
vind schimbul de mărfuri și 
plățile pe anul 1966 între gu
vernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Repu
blicii Socialiste Cehoslovace.

Tratativele s-au desfășurat 
într-un spirit prietenesc de 
colaborare și înțelegere reci
procă.

Volumul schimbului de măr
furi crește, în conformitate 
cu acest acord, în comparație 
cu protocolul pe anul 1965.

România va livra Ceho
slovaciei, electromotoare, 
transformatori, rulouri com- 
presoare, remorci basculante, 
mașini-unelte, produse petro
lifere, chimicale, sticlă plăci și 
de ambalaj, produse ale in
dustriei forestiere, produse 
agricole și alimentare și 
nuri de consum.

Cehoslovacia va livra 
mâniei utilaj energetic, 
șini-unelte, aparataj 
de înaltă și joasă 
produse și piese 
pentru joasă tensiune, mașini 
textile și de tricotat, aparate 
de măsură și control, mașini 
agricole, autocamioane, piese 
de rezervă și auxiliare pentru 
autocamioane, laminate, cocs 
și cărbune cocsificabil, chimi
cale, magnezită, produse de 
magnezită și bunuri de con
sum.

Din partea română acordul 
a fost semnat de Nicolae An- 
ghel, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din 
partea cehoslovacă de Emil

Misovsky, adjunct 
trului comerțului

La semnare a 
prof. Gheorghe Nițescu, am
basador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii So
cialiste România la Praga.

bu-

Ro- 
ma- 

electric 
tensiune, 

de rezervă

mericane pe teritoriul sud- 
vietnamez, în apropiere de 

localitatea Ning Hu

culturală româno-chineză
PEKIN 12 (Agerpres). — 

La 11 februarie a avut loc la 
Pekin semnarea Planului pen
tru aplicarea Acordului de co
laborare culturală între Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză 
pe anii 1966 și 1967.

Din partea română, Planul 
a fost semnat de Dumitru 
Gheorghiu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Republica Populară Chineză, 
iar din partea chineză de că
tre Li Ți-Dao vicepreședinte 
al Comitetului pentru relații 
culturale cu străinătatea.

La semnare au fost de față: 
Ciu Tu-nan, președintele Comi
tetului pentru relații culturale 
cu străinătatea, Li Ci, adjunct 
al .ministrului ' ".
Tzi-tai, adjunct al ministrului 
învățămîritului superior, Tui 
Y-tien, adjunct 
sănătății, reprezentanți ai mi
nisterului afacerilor externe, 
Uniunii scriitorilor, Uniunii 
ziariștilor, Comitetului pentru 
cultură fizică și sport.

Au participat, de asemenea,

culturii, Liu

al ministrului

In Brazilia se amplifică 
febra electorală. Dar ceea 
ce preocupă în primul rînd 
opinia publică este evoluția 
regimului. Asaltul „durilor" 
către funcțiile cheie nu s-a 
încheiat șl suita de „acte 
instituționale" îndepărtează 
viața politică de la normele 
democrației. In această at
mosferă politică încărcată a 
răsunat un semnal de alar
mă al studenților brazilieni.

Ț-rontul unit 
J studenților 

versitari

al 
uni- 
din 

Brazilia a dat publici
tății o declarație în 
care condamnă ener
gic penetrația capita
lului străin în presa 
braziliană și privile
giile pe care acesta 
Ie-a dobîndit din par
tea forurilor oficiale. 
Declarația studențeas
că exprimă neliniște 
față de o situație cu 
grave implicații.

în fond, ce se în- 
tîmplă ? Ziarele ră- 
min aparent aceleași 
cu titlul neschimbat, 

■ cu o paginație ce res
pectă tradiția, chiar 
semnatarii articolelor 
șint veghii slujbași 
ai , redacțiilor. S-au 
schimbat doar proprie
tarii. Iar odată cu ei 
orientarea ziarului.

. Cuvîntul scris ca și 
cel transmis pe calea 
undelor cântărește 
greu în balanța for
mării opiniilor. Or, a- 
rată semnatarii decla
rației, în Brazilia se 
petrece un fenomen 
îngrijorător: presa,
radioul și televiziunea 
sint acaparate sub as
pect financiar de că
tre firmele nord-ame- 
ricane și implicit de
vin un instrument de 
propagandă al W a-

shingtonului. Fenome
nul ii semnala și 
ziarul vest-german 
„STUTTGARTER ZEI- 
TUNG" : „Concernele 
de presă nord-ameri- 
cane sint pe cale să 
se infiltreze din punct 
de vedere financiar în 
presa braziliană, cre-

indu-și pe această 
cale un monopol aSu- 
pră formării opiniilor". 
Numeroși ziariști și 
editori de ziare din 
Brazilia au denunțat 
procesul trecerii mij
loacelor de informație 
în posesia (camuilată 
sau nu) Washingtonu
lui. Faptele sînt con
cludente: consorțiul a- 
merican „Time“-;,Life“ 
se străduiește în pre
zent să achiziționeze 
influenta revistă „Pa
norama". Nu-i prima 
afacere a consorțiu
lui : în urmă cu cîlva 
timp a înființat în 
Brazilia un post de 
televiziune. „W orld 
Wide Education and 
Missionary Founda
tion" — o altă insti
tuție americană, in
spirată de aceleași

mobiluri — a investit 
un milion și jumătate 
de dolari grație că
rora a devenit stăpîna 
de fapt a rețelei de 
radioteleviziune a 
Braziliei „Piralininga" 
care deține 30 de pos
turi de emisiune. Une
ori pătrunderea capi
talului nord-american 
se realizează prin in
termediari : o fir
mă „italiano-brazilia- 
nă“ controlează 20 de 
reviste. Opiniile ve
hiculate în aceste re
viste nu lasă nici o 
urmă de îndoială în 
ceea ce privește pro
veniența fondurilor.

O întreprindere a- starea de spirit a opi- 
caparată de învesti- niei publice. Vehe- 
tori străini înseamnă mentele proteste

profituri care se scurg 
peste graniță. Un ziar 
sau un post de radio 
intrat în posesia capi
talului străin nu în
seamnă doar profiturf, r-Ț 
ci și dezinformarea O-~ 
piniei publice, cultiva
rea unui climat care 
(ine seamă numai de 
interesele Washingto_ 
nului.

Legile braziliene 
prevăd că doar cetă
țenii țării pot să edi
teze ziare și reviste 
sau pot înființa pos
turi de radio și tele
viziune. „Nu încape 
nici o îndoială că toa
te întreprinderile res
pectă cu strictețe a 
ceastă prevedere, dar‘ 
în ceea ce privește 
condițiile de partici
pare financiară nu 
există o reglementare

prin lege" — scrie 
„STUTTGARTER ZEI- 
TUNG". Oameni de 
încredere ai concer
nelor din S.U.A. — 
posesori de documen
te doveditoare ale ce
tățeniei braziliene — 
figurează în fruntea 
consiliilor de admini
strație. Un „x" sau un 
„y“ care interpretează 
un scenariu simplist 
pentru o leafă plă
tită In dolari. A- 
devărații stăpîni — 
cei străini — preferă 
anonimatul. Și. astfel 
se respectă legea...

Declarația studenți
lor brazilieni reflectă

unor marcante perso
nalități au determinat 
guvernul să promită 
instituirea unei co
misii de anchetă. In- 
v^est Horii riprd-ameri- 
cant nu au insă motive 
să-și 
După 
ziarul vest-german 
..editorii nordrameri- 
canî, care desigur nu 
au investit numai din 
inițiativă proprie ca
pitaluri considerabile 
în Brazilia, sînt pro
babil suficient de pu
ternici pentru. a sus
ține cu tărie interesele 
pe care le repre
zintă ei". PentrUcă —• 

d-1 fapt lesne de dedus — 
investițiile acestea nu 
sînt doar o afacere 
comercială...

relatărilor presei, 
acestei organizații fla

mande, din care multi sînt 
foști colaboraționiști cu ocu- 
panții naziști, sînt organizați 
după modelul hitlerist. Ei pri
mesc Instrucțiuni în plicuri În
chise de la un „comandament" 
iar apoi mașini trimise special 
îi îmbarcă și îi transportă în 
direcții necunoscute pentrii 
„operații".

Caracterul social (deci nu 
.-O1 . Wă$?r ■ ‘‘ă 

Belgia reiese și gin faptul că 
principalele acțiuni niuncilo- 
rești care au dus la declanșa
rea crizei au avut Ioc în bazi
nul Limbourg în provincia' fla
mandă și nu în Valonia, unde 
ele se organizau în mod tra
dițional. Mai mult chiar, mine
rii valoni au hotărît, în seinn 
de solidaritate cu cei flamanzi, 
să intre și ei în grevă și toc
mai acest fapt — după aprecie
rea unanimă a observatorilor 
— a silit guvernul să cedeze.

Nemulțumirea populară | 
fost intensificată și de alte mă
suri ale guvernului — crește
rea preturilor, proiectul iniro- 
ducerii de noi impozite gindi- 
recte, precum și: de- pretențiile 
medicilor de’a 1P’se’1?faaj8fa 
onorariile în detrimentul popiu- 
lației. Această din urină,, pro
blemă, moștenită de echipa lui 
Harmel de la vechiul guvern, 
a constituit un izvor perma
nent de disensiuni între parti
dele coaliției — social-creștin 
și socialist — primul avînd o 
atitudine „de înțelegere"’ față 
de medici, iar al doilea relu- 
zînd să ia în considerație pre
tențiile acestora. ’’ : .

Io criză 
_ îduțată. 

Dar chiar constituirea unuVhou 
guvern nu poate duce Ia o au
tentică rezolvare a crizei poli
tice, întrucît pentru lichidarea 
acesteia din urmă este necesa
ră rezolvarea problemelor care 
i-au dat naștere.
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primit, ia ra- >_ 
Reprezentanți- I 
elegația cultu- |
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Gheorghiu, ambasado- g 
publicii Socialiste Ro- S
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Observatorii prevăd 6 
de guvern de lungă < 
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membrii delegației române și 
reprezentanți ai Ambasadei.

Tratativele și solemnitatea 
semnării s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și 
colaborare. Cu prilejul sem
nării, șeful delegației chineze 
a oferit un banchet în seara 
aceleiași zile, iar ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia a oferit un cocteil.

★
La 12 februarie, Bo I-Bo, 

membru supleant al Biroului 
politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
vicepremier, a primit, la Pa
latul Adunării 1 
lor Populari, delegația 
rală română condusă de Du
mitru ( 
rul Republicii.. _________
mânia la Pekin, cu care a avut 
o convorbire prietenească. La 
primire au participat membrii 
delegației române. —' 
tea chineză 
Li Ți-Dao, vicepreședinte al 
Comitetului 
culturale cu străinătatea, șe
ful delegației chineze, precum 
și membrii acestei delegații.

Din par
au fost de față

pentru relații

Zenaida Pally pe scena

Operei din Cairo
deSeria spectacolelor noii stagiuni a Teatrului 

Operă din Cairo a început cu povestea de dragoste 
a Aidei cu Radames, operă pe care Verdi a creat-o I 
în urmă cu 95 de ani. Unul din punctele de atrac
ție ale spectacolului l-a constituit apariția Zenaidei I 
Pally, artistă a poporului din Republica Socialistă i 
România, în rolul Amneris. Artista română a cules ] 
la scenă deschisă aplauze din partea unui numeros | 
public, printre care se aflau personalități marcante 
ale vieții culturale și artistice din Cairo, precum I 
și de peste hotare. Antoine Gennaoui, calificat pe 
drept cuvînt decanul criticilor de artă din Cairo, I 
a ținut să adauge că „Zenaida Pally este vedeta 
Aidei'.

M. RAMURA

facă griji,
cum scria

ION D. GOIA

R. P. CHINEZA. Cultivator deservit de 4 muncitori iucrînd pe terenurile cul
tivate cu soia ale Gospodăriei de stat Paochuan-Iing
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