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Sesiunea Marii
Joi dimineața, la Palatul Marii 

Adunări Naționale, au început lu
crările celei de-a cincea sesiuni, 
ordinare, a celei de-a patra legis

laturi a Marți Adunări Naționale. 
' Deputății au primit cu puternice 

a'plauze pe conducătorii partidului 
și statului.

In loja din dreapta au luat loc 
tovarășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Mihai Dalea, Gheorghe 
Gaston Marin, Gogu Rădulescu, 
Constantin Tuzu.

In loja din stînga au luat loc to
varășii : Avram Bunaciu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, membrii Consiliului de 
Stat.

La sesiune sînt prezenți conducă
tori ai instituțiilor centrale, ai orga
nizațiilor obștești, evidențiați în pro
ducție din întreprinderile bucureș- 
tene, oameni de știință și cultură, 
ziariști romîni și corespondenți ai 
prései străine.

La deschiderea sesiunii au asistat 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați în R. P. Romînă.

Președintele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Ștefan Voitec, a des
chis lucrările sesiunii.

Deputății au păstrat un moment 
de reculegere în memoria deputatei 
Maria Rosetti, membru al Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne.

Marea Adunare Națională a apro
bat apoi în unanimitate următoarea 
ordine de zi :

— Validarea alegerii de deputați 
ai Marii Adunări Naționale pentru 
circumscripțiile electorale Hațeg, re
giunea Hunedoara, și Sîmburești, re
giunea Argeș.

— Darea de seamă asupra înfăp
tuirii planului de stat pe anul 1963 
și cu privire la planul de stat pe 
anul 1964.

• ■......... ■ ■ ■.
— Proiectul de lege- pentru apro

barea bugetului de stat pe anul 1964.
— Proiectul de lege pentru ratifi

carea decretelor normative emise de 
Consiliul de Stat al Republicii Popu
lare Romîne în perioada de la 30 
decembrie 1962 pînă la 26 decembrie
1963.

— Alegerea unui membru al Con
siliului de Stat.

La primul punct al ordinei de zi, 
pe baza raportului Comisiei de vali
dare, prezentat de președintele Co
misiei, deputatul Demostene Botez, 
Marea Adunare -Națională a validat 
în unanimitate alegerea ca deputați 
a tovarășilor Miron Belea, în cir
cumscripția electorală Hațeg, regiu
nea Hunedoara, și Gheorghe M. Cos- 
tache, în circumscripția electorală 
Sîmburești, regiunea Argeș. .

Intîmpinat cu aplauze, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 

1 Consiliului de Miniștri, a prezentat 
Darea de seamă 
planului de stat 
privire la planul

; 1964.
în continuarea

• șui Aurel Vijoli, ministrul finanțelor, 
a prezentat; din însărcinarea gu
vernului — raportul cu privire la 
proiectul bugetului de stat
1964.

Apoi lucrările primei zile
. nii au luat sfîrșit.

După-amiază, membrii 
t economico-financiare a Marii Adu- 
i nări Naționale s-au întrunit în șe- 
. dință pentru a-și continua lucrările 

și a-și întocmi raportul.
Lucrările sesiunii continuă vineri.

1 (Agerpres)

asupra înfăptuirii 
pe anul 1963 și cu 
de stat pe anul

lucrărilor, tovară-

pe anul

a sesiu-

comisiei

Raportul cu privire 
la proiectul bugetului 
de stat pe anul 1964

iN VIATĂ-

A cincea sesiune a Matii Adunări Naționale, ale cărei lucrări au în
ceput ieri, face bilanțul activității rodnice a oamenilor muncii în anul 1963.. și 
dezbate prevederile planului și bugetului de stat pe 1964.

Realizările obținute în primii patru ani ai șesenalului constituie pentru 
poporul nostru un prilej de îndreptățită mîndrie și un îndemn de a munci cu 
și mai multă rîvnă pentru înfăptuirea politicii partidului de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat 
pe anul 1963 și cu privire la planul de stat pe anul 1964
prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer

a colectiviștilor și a celorlalți lucră
tori din agricultură, importanța noi
lor forme organizatorice de condu
cere a agriculturii. Prin înființarea 
Consiliului Superior al Agriculturii 
și a consiliilor regionale și raionale, 
conducerea agriculturii s-a apropiat 
de unitățile productive și s-au creat 
condiții ca peste 18 000 cadre cu pre
gătire superioară să lucreze nemij
locit în producție. Aceste cadre, îm
preună cu președinții gospodăriilor, 
brigadierii și ceilalți lucrători din 
agricultură, asigură introducerea în 
practică a metodelor avansate, fac 
față cu succes sarcinilor de mare 
răspundere privind creșterea pro
ducției.

Pentru dezvoltarea bazei tehnice- 
materiale a agriculturii, statul a 
acordat, în perioada 1960—1963, un 
volum, de investiții de două ori mai 
mare decît în cei 4 ani anteriori, 
orientate în primul rînd spre inten
sificarea dotării cu mașini și utilaje 
agricole, sporirea numărului și pro
ducției animalelor în gospodăriile 
agricole de stat și colective și exe
cutarea unui volum mai mare de 
lucrări de hidroameliorații. Agricul
tura noastră dispune de un parc de 
aproape 66 mii tractoare, peste 63 
mii semănători, 31 mii combine pen
tru păioase, precum și alte nume
roase mașini, ceea ce contribuie la 
realizarea lucrărilor agricole în con
diții mai bune.

Un rol important în dezvoltarea 
agriculturii și sporirea producției 
de cereale îl are folosirea rațională 
a fondului funciar. Pe baza indica
țiilor conducerii de partid, în ulti
mii ani s-au luat o serie de măsuri 
pentru punerea în cultură a unor 
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Un element caracteristic pentru 
avîntul industriei romînești, care 
constituie în același timp chezășia 
înfăptuirii Directivelor celui de-al 
III-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn, este creșterea pro
ducției industriale în perioada 
1960—1963 cu un ritm mediu anual 
de aproximativ 15 la sută față de 
13 la sută cît era prevăzut, precum 
și faptul că sporurile cele mai mari 
se realizează în ramurile de bază 
ale industriei. Astfel, în construcția 
de mașini s-a obținut în 4 ani un 
ritm mediu de 18,5 la sută, în in
dustria siderurgică de 16,5 la sută, 
în industria energiei electrice de a- în cadrul 
proape 19 la sută, în industria chi- ’
mică de peste 24 la sută, în indus-
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republicană și-au realizat planul a- tria materialelor de construcții de 
nual de producție în 11 luni. aproape 14 la sută.

Tovarăși,
Bilanțul activității rodnice din a- 

nul care se încheie oglindește dez
voltarea în continuare a potenția
lului economic al țării, progresul 
neîntrerupt pe calea desăvîrșirii 
construcției socialiste. Succesele re
marcabile obținute sînt rezultatul 
politicii de industrializare promo
vată cu consecvență de Partidul 
Muncitoresc Romîn, al conducerii 
planificate a economiei noastre na
ționale.

Ca și în ceilalți ani, constatăm cu 
satisfacție că planul de stat pe 1963 
se realizează și se depășește. Nume
roase colective și-au îndeplinit sar
cinile înainte de termen, iar peste 
100 de întreprinderi din industria

Dezvoltarea industriei și a agriculturii 
in anul 1963

conti- Programul de dezvoltare a indus- 
metale triei chimice, pentru a cărui reali- 

funcțîune zare a fost alocată, o cincime din 
Hunedoara, volumul , total al .investițiilor. indus-

In anul 1963, a sporit în 
nuare producția de oțel și de 
neferoase. Au intrat în f 
noile laminoare de la 1------------ - ,---- ...
este într-o fază avansată construe- ' triale din planul de șase ani, este în 
ția halelor laminorului de tablă’ de plină desfășurare. Au intrat în. pre
ia Galați, al cărui montaj va începe . ducție sau. sînt în.curs de construc- 
în anul viitor și se desfășoară în ție uzine și combinate chimice care, 
ritm susținut lucrările de construe- prin nivelul lor, întruchipează teh- 
ție a uzinei de aluminiu Slatina, nica cea mai avansată în_acest do- 
ceea ce va contribui la lărgirea ba
zei de metal a economiei.

Pe linia trasată de partid pentru 
ridicarea continuă a nivelului teh
nic, îmbunătățirea calității și- creș
terea randamentelor mașinilor și

• Ca și în ceilalți ani, planul 
de stat pe 1963 se realizează și se 
depășește.

o Ritmul mediu anual de creș
tere a producției industriale în 
perioada 1960—1963 este de a- 
proximativ 15 la sută, față de 13 
ia sută cît era prevăzut în Direc
tivele celui de-al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Sporurile cele mai mari se 
realizează în ramurile de 
ale industriei.

• în anul 1963, față de 1959, 
volumul de investiții s-a dublat.

® în perioada 1960—1963 s-a 
obținut o producție medie de ce
reale de 10 milioane tone, față de 
9 milioane tone media anilor 
1956—1959.

e Producția de bunuri de con
sum a sporit în patru ani ai șe
senalului cu aproape 60 la sută.

• în primii 4 ani ai șesenalu
lui au fost construite circa 160 000 
apartamente. Numărul caselor 
nou construite în aceeași perioa
dă Ia sate se ridică 
350 000.

bază

la peste

9 Ritmul susținut constituie, 
în continuare, trăsătura caracte
ristică a dezvoltării industriei. 
Producția mijloacelor de produo- 
ție va crește cu 13 la sută, iar a 
bunurilor de consum cu aproape 
10 la sută.

• Producția industrială în 1964 
va fi de 1,95 ori mai mare decît 
în 1959, ceea ce arată că sarcina 
trasată de cel de-al III-lea Con
gres al partidului, de a se obține 
în 1965 o producție de 2,1 ori mai 
mare decît în 1959 va fi îndepli
nită.

• Volumul investițiilor va fi 
de 38,8 miliarde lei, cu 13 la sută 
mai mare decît realizările anului 
în curs.

• Se vor construi din fondu
rile statului 54 000 apartamente.

• Fondurile pentru dezvoltarea 
învățămîntului, culturii, ocrotirii 
sănătății și pentru alte 
social-culturale vor spori 
miliarde lei față de 1963.

acțiuni 
cu 1,7

Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat
privire la

meniu pe plan mondial. S-au con
struit combinatele de îngrășăminte 

, chimice de la Roznov, Făgăraș și
Năvodari, iar în următorii doi ani 
vor intra în producție combinatele 
de la Craiova, Tîrgu Mureș și Turnu 

instalațiilor,"în anul 1963’a început Măgurele. Pentru chimizarea... corn? 

autocamFon"cu "motor de 140 CP și strucție combinatul chimic de la 
a noului tip de tractor de 65 CP, cu Craiova, iar pentru chimizarea hi- 
caracteristici superioare. Se dezvol- ' drocarburilor petroliere a fost con
tă frumos producția de locomotive struit combinatul de la Onești și este 

——. « - - >• ■ t • j -» t — w r,,*/xl z-, nnvsn Li vi nțDiesel-electrice și s-a livrat 
de-al zecelea cargou de 4 500 tdw. 
pentru transporturile maritime. Au 
intrat de asemenea în producția de 
serie mașini și utilaje de mare com
plexitate și s-a executat prototipul 
instalației de foraj pentru adîncimi 
de 6 000 m ale cărei <

cel în plină construcție marele combinat 
petrochimic de la Ploiești, cu un larg 
profil de produse sintetice noi de 
mare însemnătate. în anii șesena
lului 
uzina

. ............ Săvinești, marea Uzină chimică de la 
de 6 000 m ale cărei caracteristici Borzești, noi uzine și secții în dome- 
de funcționare sînt la nivelul celor niul medicamentelor și coloranților, 
mai bune instalații similare fabric 
cate pe plan 
unor astfel de 
mod hotărîtor 
nica modernă 
și determină 
calității producției, 
ductivității muncii și reducerea pre
țului de cost în economie. Ca rezul
tat al muncii rodnice desfășurate de 
lucrătorii din construcția de mașini, 
producția acestei ramuri esențiale 
a industriei a depășit în 1963 nivelul 
prevăzut în șesenal pentru anul 1964.

încă din primii ani de economie 
planificată, partidul nostru a acor
dat, după cum vă este cunoscut, o 
deosebită atenție industriei chimice, 
ținînd seama de efectul multilateral 
pe care îl are chimia în economia 
modernă. Eforturile au fost concen
trate îndeosebi în direcția creării 
unei puternice industrii petrochimice 
care să asigure chimizarea intensă a 
agriculturii și producția materiale
lor sintetice, lărgind baza de mate
rii prime necesare industriei și pro
ducției bunurilor de consum.

au mai fost puse în funcțiune 
de fire și fibre sintetice de la

mondial. Realizarea 
produse contribuie în 
la înzestrarea cu teh- 
a tuturor ramurilor 
astfel îmbunătățirea 

creșterea pro-

uzina de prelucrare a maselor plas
tice de la Iași și uzina modernă de 
anvelope „Danubiana“. în industria 
celulozei, se ridică în ritm rapid 
complexul de la Brăila, în cadrul 
căruia vor mai fi date în funcțiune, 
în cursul anului viitor, fabricile de 
celofibră și de cord, precum și com
binatele de celuloză și hîrtie din 
orașele Dej și Călărași.

Roadele politicii consecvente a 
partidului, ale eforturilor deosebite 
făcute pentru dezvoltarea puternică 
a industriei noastre chimice sînt ex
primate prin creșterea producției 
acestei ramuri într-un ritm mediu 
anual de 22,5 la sută în ultimii 13 
ani și de peste 24 la sută în anii 
șesenalului. S-a lărgit considerabil, 
așa cum am arătat mai înainte, gama 
de produse chimice, au apărut ra
muri noi, cum sînt industria firelor 
și fibrelor sintetice, a cauciucului și 
a detergenților, a medicamentelor 
de sinteză și a coloranților organici. 
Dezvoltarea industriei chimice în 
proporțiile stabilite la cel de-al 
III-lea Congres al Partidului Mun-

(Foto : GH. VINȚILA)

citoresc Romîn se reflectă și în creș
terea continuă a exportului de pro
duse chimice. în primii 4 ani ai șe
senalului. volumul exportului de 
produse chimice s-a mărit de 3,4 
ori ; în același timp, s-a lărgit no
menclatorul produselor exportate 
care în anul 1963 cuprinde aproape 
200 de produse, a sporit numărul 
țărilor care importă produse chimi
ce romînești.

Valorificarea superioră a resurse
lor dă rezultate deosebit de bune și 
în industria de prelucrare a lem
nului, unde numai în anul acesta au 
intrat în funcțiune 14 unități noi 

1 combinatelor cu profil 
complex. Producția de plăci fibro- 
lemnoase a crescut de circa 3 ori 
față de 1962, iar producția de plăci 
aglomerate cu peste 50 la sută prin 
folosirea speciilor moi, precum și 
prin valorificarea superioară a ma
sei lemnoase. însemnătatea econo
mică a acestor realizări este de
monstrată de faptul că producția 
de plăci din 1963 poate înlocui o 
cantitate de cherestea de rășinoase 
pentru care ar fi 
volum de aproape 
masă lemnoasă.

Ș-au îmbunătățit 
litatea și aspectul produselor din in
dustria textilă, prin introducerea pe 
scară largă a tehnologiei noi în sec
toarele de finisaj și creșterea pro
porției de fire și fibre sintetice, iar 
în industria de încălțăminte — prin 
folosirea mai largă a unor sisteme 
de confecții moderne. Realizări im
portante sînt și în industria alimen
tară, care pune la dispoziția consu
matorilor un sortiment variat de 
produse noi, calitativ superioare. 
Producția debunuri de consum a 
aproape 60 la sutX" răspunzind* în lucrările pentruvalorificarea^ unor 
condiții mai bune nevoilor popu- ‘ . ......3
lației.

Ca urmare a promovării progre
sului tehnic și a îmbunătățirii or
ganizării producției, se realizează în 
1963 o creștere a productivității 
muncii în industrie de circa 37 la 
sută față de 1959, în cadrul acțiu
nii largi desfășurate în anul 1963 
pentru creșterea productivității 
muncii, au fost adoptate în între
prinderi și ministere numeroase 
măsuri tèhnice-organizatorice, a 
căror aplicare a dus la rezultate po
zitive, îndeosebi în industria cărbu
nelui, industria energiei electrice, în 
metalurgia feroasă, industria chi
mică, industria constructoare de 
mașini, industria ușoară etc.

Succesele colectivelor de munci
tori, tehnicieni, ingineri și funcțio
nari în folosirea cu eficiență sporită 
a resurselor de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie, în 
creșterea productivității muncii se 
oglindesc în reducerea sistematică a 
prețului de cost al producției. în 
comparație cu 1959, nivelul mediu 
al prețului de cost în industria re
publicană este în acest an cu 13 la 
sută mai redus. în obținerea acestor 
rezultate, un rol important l-au avut 
organele de partid locale și organi
zațiile de partid din întreprinderi, 
care s-au ocupat îndeaproape de re
ducerea sistematică a cheltuielilor 
de producție. O atenție deosebită a 
fost acordată economisirii pe toate 
căile a unor materiale deosebit de 
importante, cum sînt : metalul, lem
nul, țițeiul, pieile, materiile prime 
textile etc. In domeniul folosirii me
talului, de exemplu, s-au obținut 
realizări importante, exprimate în 
faptul că, în ramura construcțiilor 
de mașini, economia de laminate din 
primii patru ani ai planului șesenal 
reprezintă circa 360 mii tone, ceea 
ce înseamnă mai multe laminate de
cît necesarul pentru întreaga pro
ducție de vagoane, autocamioane, 
tractoare, utilaj chimic, siderurgic și 
rulmenți, planificată pe 1964.

Tovarăși, /
Conducerea de partid și de stat 

acordă o atenție deosebită creșterii 
producției agricole, care în condi
țiile avîntului industriei socialiste 
constituie un factor de mare impor
tanță pentru dezvoltarea întregii 
economii.

Agricultura noastră se dezvoltă pe 
baza unui program complex expus 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Sesiunea extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale din aprilie 
1962. In cadrul acestui program, me
nit să ridice agricultura la un nivel 
tot mai înalt, s-au luat măsuri care 
au dus la creșterea producției de 
tractoare și mașini agricole, de în
grășăminte chimice, s-au executat și 
sînt în curs de executare lucrări de 
îndiguiri și desecări în lunca Dună
rii, s-a mărit cointeresarea mate
rială a producătorilor. Ca urmare a 
aplicării acestor măsuri, toate ramu
rile producției agricole sînt în con
tinuu progres. Realizările sînt cu 
ătît mai importante, cu cît au fost 
obținute în plin proces de transfor
mare socialistă a agriculturii și în
tr-o perioadă cînd în multe regiuni 
ale țării condițiile climatice au fost 
nefavorabile. Apar astfel într-un 
mod și mai evident munca rodnică

fost necesar un
1 milion m.c.

în acest an ca-

colective ; acestea au în prezent pes
te 2,4 milioane bovine, din care pes
te 1 milion de vaci și juninci, aproa
pe 2,7 milioane porci și 6,6 milioa
ne oi.

In acest an s-au plantat în gospo
dăriile de stat și colective 55 mii ha 
vii și livezi, pe suprafețe care nu se 
pretează pentru alte culturi, asigu- 
rîndu-se valorificarea unor terenuri 
slab folosite și o producție marfă 
sporită de struguri și fructe, produse 
valoroase în consumul populației și 
solicitate pe piața externă.

Tovarăși,
Capacitatea crescîndă a economiei 

noastre de a îndrepta resurse tot mai 
mari pentru dezvoltarea susținută a 
forțelor de producție se reflectă in 
faptul că în 1963, față de 1959, adi
că într-o perioadă de numai 4 ani, 
volumul de investiții s-a dublat. în 
această perioadă, ritmul mediu anual 
de creștere a investițiilor statului a 
fost de 21 la sută, față de circa 16. 
la sută prevăzut în șesenal. Investi
ții mai mari decît s-a avut inițial 
în vedere au fost alocate pentru spo
rirea mai accentuată a capacităților 
de producție îndeosebi într-o serie 
de ramuri principale ale industriei 
cum sînt : construcția de mașini, in
dustria petrolului, producția de ener
gie electrică, precum și pentru ne
voile sporite ale agriculturii și 
transporturilor. De asemenea, au 
crescut peste prevederi investițiile 
pentru construcția de locuințe, gos
podărie comunală și învățămînt, ac
țiuni importante în lărgirea bazei 
materiale a nivelului de trai.

în toate regiunile țării, ca pe un 
vast șantier, se desfășoară din plin 
înfăptuirea programului de investi
ții stabilit de partid. Numeroase o- 
biective industriale au o amploare 
deosebită, însumînd investiții de 
miliarde de lei, din care se execută 
anual, la fiecare în parte, lucrări de 
sute de milioane.

în anul acesta au fost puse în 
funcțiune numeroase capacități in
dustriale, care determină creșteri 
însemnate de producție în ramurile 
respective. Fabrica de aglomerare 
de la Combinatul siderurgic Hune
doara va asigura mărirea produc
ției de aglomerat feros cu peste 40 
la sută ; capacitatea laminorului de 
semifabricate de la același combi
nat este aproape de trei ori mai 
mare decît întreaga producție de 
semifabricate din 1959 ; la fabricile 
Turda și Medgidia au intrat în func
țiune 4 
pacitate 
ori mai 
1948 de

O atenție deosebită 
înzestrării și modernizării transpor
turilor, In 1963, transporturile au 
fost dotate cu 58 locomotive Diesel 
electrice, 4 500 vagoane de marfă, 
(în echivalent pe 2 osii), 4 200 auto
camioane și autobasculante și peste 
600 autobuze. Pe secțiunea de cale 
ferată electrificată Brașov-Predeal 
sînt în curs de terminare lucrările 
de experimentare a tipurilor de lo
comotive electrice, în vederea adop
tării soluției definitive. Capacitatea 
de transport a flotei maritime a fost 
mult sporită în anii șesenalului prin 
dotarea cu cargouri și tancuri petro
liere, iar capacitatea flotei fluviale 
aproape s-a dublat anul acesta față

terenuri fertile din lunca inundabilă 
a Dunării, care vor totaliza, în 
prima etapă, o suprafață de peste 
300 mii ha. în cadrul acestei acțiuni, 
s-au executat în anul acesta lucrări 
de îndiguiri și desecări pe 84 mii 
ha.

în anul 1963 s-au 
cultură de aproape 
multe îngrășăminte 
în 1959, repartizate 
sectoare. S-a îmbunătățit totodată 
raportul între sortimente, ca urmare 
a intrării în funcțiune a noilor ca
pacități de îngrășăminte azotoase.

în perioada 1960—1963 s-a obținut 
o producție medie de cereale de 10 
milioane 
tone 
ce a 
laite

în .
un rol important l-au avut gospodă
riile agricole de stat, care, folosind 
cele mai avansate metode agrotehni
ce, au realizat an de an producții 
sporite. în anul 1963, deși în multe 
regiuni condițiile climatice nu au 
fost favorabile, gospodăriile agricole 
de stat au obținut în medie aproape 
2 000 kg grîu la hectar, 2 900 kg po
rumb boabe și 1 600 kg floarea-soa- 
relui, producții apropiate nivelului 
realizat în țări cu agricultură avan
sată. Numeroase gospodării de stat 
din toate- regiunile țării au avut pro
ducții de peste 2 500 kg grîu și între 
4 500 și 5 000 kg porumb boabe la 
hectar.

Rezultatele obținute de către gos
podăriile agricole colective fruntașe de 1959. A continuat acțiunea de do- 
dovedesc rezervele mari de care dis
pune agricultura socialistă pentru 
creșterea producției, Dobrogea, con
siderată în trecut o regiune cu sla
be posibilități, obține în ultimii ani 
recolte care egalează și depășesc 
chiar producțiile unor regiuni cu 
condiții naturale mai favorabile. în 
această regiune, gospodăriile agrico
ld colective au realizat în acest an o

/recoltă medie de 1 500 kg grîu la 
" hectar peste 2 400 kg porumb și 

1 360 kg floarea-soarelui — produc
ții superioare față de media pe țară. 
Rezultate îmbucurătoare au obținut 
de asemenea gospodăriile agricole 
colective din regiunile Banat. Bucu
rești, Galați. Sînt numeroase gospo
dăriile agricole colective care, prin- 
tr-o mai bună organizare a muncii, 
au atins producții ce depășesc cu 
mult media regiunii. Astfel gospodă
riile agricole colective Miloșești, re
giunea București, Potîrnichea, Valea 
Dacilor, regiunea Ijobrogea, Cărpi- 
niș, regiunea Banat, au obținut pro
ducții de peste 4 500 kg porumb boa
be la hectar.

In ce privește sectorul zootehnic, 
o bună parte a șeptelului este deți- 

• nut de unitățile agricole de stat și

folosit în agri- 
două ori mai 
minerale decît 
diferențiat pe

tone, față de 9 milioane 
media anilor 1956—1959, ceea 
contribuit la dezvoltarea celor- 
ramuri ale agriculturii, 
creșterea producției agricole

linii de ciment, a căror ca
de producție este de două 
mare decît cea realizată în 
toate fabricile din țară.

s-a acordat

tare a porturilor cu utilaje moderne 
de mare productivitate.

La progresele însemnate obținute 
în realizarea programului de inves
tiții, o contribuție importantă au a- 
vut-o îmbunătățirea muncii de pro
iectare, de organizare și execuție a 
lucrărilor pe șantiere, precum și 
preocuparea sporită a beneficiarilor 
de investiții pentru folosirea gospo
dărească a fondurilor ce le-au fost 
încredințate. In toate ramurile dis
punem în prezent de organizații spe
cializate de proiectare, în mă
sură să asigure documentația teh
nică pentru întreaga gamă de con
strucții ce se realizează în țara noa
stră și care colaborează larg cu or
ganizațiile similare din alte țări.

★
Succesele în dezvoltarea econo

miei în primii patru ani ai planului 
de șase ani dovedesc în mod grăitor 
că sarcinile trasate de cel de-al 
III-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn au o mare forță mo
bilizatoare, înfăptuirea prevederilor 
din Directive constituind obiecti-

(Continuare în pag. Il-a)

Primirea de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dei

In ziua de 26 decembrie 1963 to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. ăl P. M. R„ 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit în audiență -pe I. K. Jegalin,

Uniunii Sovietice
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al U.R.S.S. la București, 
cu care a avut o convorbire priete
nească.
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vul central al activității de partid și 
de stat. Realizările economice și so- 
cial-culturale obținute pînă în pre
zent constituie un prilej de îndrep-

tățită mândrie pentru oamenii mun
cii și totodată un îndemn de a munci 
cu și mai multă rîvnă pentru înde
plinirea sarcinilor prevăzute în pen
ultimul an al șesenalului. (Aplauze 
puternice).

Sarcinile planului de stat pe anul 1964 
in domeniul industriei

Citeva dintre realizările obținută 
dovedesc rezervele mari de care dis
punem în domeniul economisirii 
metalului : noul tip de tractor are 
un consum specific de metal pe CP 
cu 32 la sută mai mic decît cel an
terior, iar noul camion Carpați, cu 
caracteristici mult îmbunătățite, are 
un consum cu circa 10 la sută 
mai redus pe tona de capacitate de
cît camionul Steagul Roșu 101 de 4 
tone, în vederea economisirii meta
lelor feroase și neferoase prin înlo
cuirea cu mase plastice. Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
în calitate de consumator principal^ 
și Ministerul Industriei Petrolului șî 
Chimiei, ca producător, vor trebui 
să se preocupe în continuare de ex
tinderea utilizării maselor plastice în 
construcția de mașini.

Posibilități însemnate de economi
sire a materialelor și în special a 
metalului și cherestelei, precum și 
de întrebuințare pe scară mai largă 
a materialelor înlocuitoare, paralel 
cu îmbunătățirea calității lucrărilor, 
există . și în domeniul construcțiilor. 
Sarcini importante revin Comitetu
lui de Stat pentru Construcții, Arhi
tectură și Sistematizare, care trebu
ie să verifice consumurile de mate
riale și să urmărească cu insistență 
introducerea materialelor moderne 
înlocuitoare și eliminarea exagerări-, 
lor. în toate organizațiile de proiec
tare și întreprinderile de construcții 
trebuie sporită preocuparea pentru 
gospodărirea rațională a materiale-* 
lor.

1963, va spori m 196i cu 9,Z la sută 
în industrie și cu 7,2 la sută în cons
trucții.

Pentru îndeplinirea acestor sar
cini, care necesită eforturi susținute 
— chiar de la începutul anului — 
ministerele și celelalte organe cen
trale vor trebui să urmărească în 
mod sistematic, în toate întreprinde
rile, aplicarea măsurilor de îmbună
tățire a organizării producției și de 
folosire mai bună a tehnicii exis
tente, ridicarea sistematică a califi
cării cadrelor.

Continuarea cu perseverență a ac
țiunii de reducere a prețului de cost 
și a cheltuielilor de circulație este o 
sarcină principală de a cărei înde
plinire sînt strîns legate realizarea 
acumulărilor bănești necesare fi
nanțării programului de investiții și 
creșterea în continuare a nivelului 
de trai al populației. Prin reducerea 
prețului de cost, se prevede reali
zarea în 1964 a unui volum de eco
nomii de 3,4 miliarde lei, cu circa 
500 milioane lei mai mare decît 
1963.

Planul pe anul 1964 urmărește 
continuare obținerea de economii 
seama micșorării consumurilor 
materiale pe unitatea de produs, 
condițiile îmbunătățirii permanente 
a calității ; se prevede reducerea cu 
3,2 la sută a normelor de consum la 
combustibil, cu 2,1 la sută la energie 
electrică, cu 2 la sută a indicelui de 
consum la laminate în ramura in
dustriei construcțiilor de mașini.

de cost scăzut. Sporirea producției 
agricole este una din condițiile 
principale pentru creșterea venitu
lui național și întărirea potențialu
lui economic al țării.

mare de timp, se va mări suprafața 
de sere în gospodăriile agricole de 
stat, iar gospodăriile agricole colec
tive vor primi contra plată mate
rialele necesare pentru a construi o 
suprafață de 200 ha de răsadnițe. 
Unitățile contractante și organele a- 
gricole vor trebui să se preocupe în 
mod deosebit de mărirea producției 
de cartofi timpurii, rădăcinoase și 
alte legume.

Se prevede 
cu mijloace 
turii, care va 
număr de peste 10 mii tractoare, 
aproape 4 mii semănători, 3 mii 
combine pentru recoltat păioase și 
alte mașini agricole ; lucrările agri
cole vor putea fi astfel executate în 
mai bune condiții și în termene mai 
scurte, ceea ce va duce la obținerea 
unui spor de producție; Cantitatea 
de îngrășăminte minerale ce se va 
livra agriculturii în anul 1964 va 
crește cu 20 la sută față de 1963.

Terminarea colectivizării agricul
turii și creșterea bazei tehnice-ma- 
teriale a acesteia creează posibili
tăți de valorificare a rezervelor de 
care dispunem pentru mărirea pro
ducției și, odată cu aceasta, pen
tru sporirea fondului de stat de 
produse agricole. La creșterea pro
ducției agricole trebuie să-și aducă 
contribuția nu numai lucrătorii din 
agricultură, ci și din celelalte ra
muri ale economiei. Munca lucrăto
rilor din gospodăriile agricole de 
stat și colective trebuie să fie spri
jinită în modul cel mai activ, prin 
producerea de mașini agricole tot 
mai bune, asigurarea la timp cu în
grășăminte chimice și insectofungi- 
cide, o mai bună organizare a trans
porturilor solicitate de agricultură, 
executarea în cele mai bune condi
ții a construcțiilor agricole, precum 
și prin multiple alte activități care 
au legătură cu dezvoltarea produc
ției agricole.

Realizările obținute pînă în pre
zent de către unitățile agricole so
cialiste în înfăptuirea programului 
de. măsuri adoptat de conducerea 
de partid și de stat în vederea spo
ririi producției agricole, măsurile 
de cointeresare luate sînt un im
bold pentru lucrătorii din agricul
tură de a-și spori eforturile pentru 
obținerea unor cantități tot mai 
mari de produse agricole, la un preț

bune folosiri a terenurilor din lun
ca Dunării, se prevede ca în 1964 să 
se 
pe 87,5 mii ha, desecări pe 47 mii 
ha și completări la amenajări mai 
vechi pe 36 mii ha. In acest scop, 
este necesar să se asigure de către 
Comitetul de Stat al Apelor întoc
mirea în termen a documentațiilor, 
să se execute la un nivel superior 
lucrările hidroameliorative, iar Con
siliul Superior al Agriculturii să în
tocmească documentația pentru or
ganizarea interioară a incintelor și 
să asigure dotarea corespunzătoare 
a gospodăriilor agricole de stat 
vor exploata aceste terenuri.

Pentru recolta anului 1964, 
însămînfat în această toamnă 
mii. ha cu grîu. Unitățile agricole 
de stat au însămînțat 510 mii ha, cu 
aproape 140 mii ha mai mult decît 
în 1963, iar gospodăriile agricole 
colective 2,5 mii. ha, cu 40 mii ha 
mai mult. Printr-o mai bună orga
nizare a muncii și prin folosirea 
mai intensă a mijloacelor mecani
zate s-a reușit să se termine însă- 
mînțarea întregii suprafețe de grîu 
la un nivel agrotehnic superior. Su
prafața cultivată cu porumb se pre
vede să ajungă la 3,6 mii. ha, cu 160 
mii ha mai mult decît în 1963. Uni
tățile agricole de stat vor cultiva 
520 mii ha de porumb, cu 60 mii ha 
mai mult decît în 1963, iar gospodă
riile agricole colective 2,3 mii. ha, 
cu peste 100 mii ha mai mult.

In acest an s-au executat ogoare 
pentru culturile de primăvară — lu
crare de bază pentru obținerea unui 
spor de producție — pe o suprafață 
de peste 4 mii. ha, cu circa 400 mii 
ha mai mult decît în anul precedent.

Se prevede ca în 1964 să se însă- 
mînțeze 190 mii ha cu sfeclă de za
hăr și 473 mii ha cu floarea-soare- 
lui. Dat fiind că aceste culturi asi
gură venituri mari gospodăriilor co
lective și sînt deosebit de impor
tante pentru economia națională, atît 
în asigurarea nevoilor interne cît și 
la export, este necesar ca Consiliul 
Superior al Agriculturii și organele 
agricole locale să ia măsuri pentru 
însămînțarea lor pe loturi cît mai 
mari, în zonele cele mai favorabile 
și cu tradiție. în acest fel se vor pu
tea introduce pe scară mai largă 
metodele agrotehnice avansate și se 
vor obține producții sporite.

Una din măsurile importante me
nite să ducă la creșterea producției 
în gospodăriile agricole de stat este 
profilarea judicioasă, specializarea a- 
cestora în funcție de condițiile pedo
climatice din fiecare zonă, corespun
zător nevoilor economiei naționale. 
Gospodăriile agricole de stat, care 
au terenuri în incintele îndiguite din 
lunca Dunării, au obținut, de pe în
treaga suprafață cultivată cu po
rumb, producții medii de 4 500—5 700 
kg la ha ca de exemplu : Pietroiu, 
care a realizat pe o suprafață de a-' 
proape 3 800 ha peste 5 700 kg la ha, 
din care pe 1 700 ha terenuri iri
gate 7 500 kg la ha ; gospodăria 
agricolă de stat Cocargeaua pe 1 400 
ha peste 4 500 kg la ha, iar gospo
dăria agricolă de stat Dudești pe 
1 200 ha o producție de peste 5 000 
kg la ha. Aceste rezultate dovedesc 
marile posibilități pe care le au gos
podăriile agricole de stat din lunca 
Dunării de a realiza recolte sporite 
și stabile și de a livra cantități tot 
mai mari de

execute în continuare îndiguiri

Tovarăși,
Politica partidului nostru de dez

voltare multilaterală și complexă a 
economiei naționale creează an de an 
noi posibilități pentru lărgirea rela
țiilor economice externe. Ca urmare 
a creșterii producției industriale și 
agricole, prevăzute în planul pe anul
1964. schimburile comerciale cu stră
inătatea vor spori cu circa 10 la sută 
față de 1963. în acest fel volumul co
merțului exterior va fi de peste două 
ori mai mare decît cel realizat în 
1959, depășindu-se în 1964 nivelul 
avut în vedere inițial pentru anul
1965. Vor fi intensificate în conti
nuare și în anul viitor relațiile eco
nomice cu țările socialiste și se va 
dezvolta comerțul cu celelalte țări.

Creșterea livrărilor de mărfuri 
pentru export reflectă capacitatea 
sporită a economiei noastre de a re
aliza produse de nivel tehnic și ca
litativ ridicat, corespunzător cerin
țelor pieței externe. în cadrul expor
tului sporește continuu ponderea 
produselor industrializate, creșteri 
mai importante urmînd a se realiza 
în 1964 la produsele industriei chi
mice, constructoare de mașini, ale 
industriei lemnului, alimentare, 
șoare și altele.

Dezvoltarea în ritm susținut a pro
ducției în toate ramurile și creșterea 
însemnată a investițiilor determină 
sporirea în continuare și în anul 1964 
a importurilor de mijloace de pro
ducție, îndeosebi de mașini și utila
je, precum și a unor bunuri de con
sum. Creșterea an de an a exportu
lui constituie calea prin care se asi
gură aceste importuri. Datorită fap
tului că în anul 1964 întreprinderile 
de comerț exterior vor apare pe pia
ța externă cu cantități sporite de 
mărfuri, între care unele produse 
noi, va trebui să acordăm o atenție 
deosebită îmbunătățirii calității și 
prezentării produselor, lărgirii sorti
mentelor, precum și asigurării unor 
termene de livrare corespunzătoare, 
în același timp, vor trebui luate mă
suri de prospectare a pieței externe 
în vederea asigurării în condiții cît 
mai bune și la termen a importuri
lor necesare.

dotarea în continuare 
mecanizate a agricul- 
primi în anul 1964 un

10 mii tractoare, 
semănători,

producția prevăzută în proiect din 
al doilea an de la intrarea în func
țiune, iar fabricile de zahăr de la 
Luduș și Bucecea au depășit capa
citatea nominală : după al doilea an.

Terminarea în timp util.a lucră
rilor de investiții' și a probelor teh
nologice, astfel încît noile capaci
tăți să intre în exploatare la terme
nele stabilite și să dea producția în 
cantitățile și calitatea planificată, 
este o sarcină principală a tuturor 
ministerelor și întreprinderilor.

★
Introducerea și extinderea tehnicii 

noi în toate ramurile economiei na
ționale constituie îri continuare una 
din căile principale pentru ridicarea 
permanentă a productivității muncii 
și obținerea unor ritmuri înalte de 
creștere a producției. O deosebită 
însemnătate prezintă sarcinile refe
ritoare la asimilarea de mașini, uti
laje și instalații noi, nivelul tehnic 
și calitatea acestora exercitînd o in
fluență hotărîtoare asupra indicato
rilor tehnico-economici ai pro
ducției. Pentru a îndeplini aceste 
sarcini, în ultimii ani ne-am orien
tat în mai mare măsură spre achi
ziționarea de licențe, documentații 
tehnice, modele pentru mașini și 
utilaje de înaltă tehnicitate. Aceasta 
ne permite să organizăm producția, 
să asimilăm noile produse la nivelul 
tehnicii celei mai înalte, economi
sind totodată însemnate eforturi 
materiale și bănești, reducînd la 
minimum timpul de însușire.

Avantajele obținute prin însuși
rea unor produse la nivelul tehnicii 
mondiale, ca noile instalații de fo
raj, unele mașini agricole, tractoa
rele recent introduse în fabricație, 
unele tipuri de mașini-unelte, uti
lajele pentru industria lemnului, sînt 
bine cunoscute.

Ținînd seama de efectele pozitive 
multilaterale pe care le are asupra 
întregii economii calitatea ridicată 
a produselor industriei construc
toare de mașini, s-a avut în vedere 
să se asigure, prin planul de asimi
lare a utilajelor- noi, condițiile ma
teriale pentru realizarea de produse 
cu un înalt nivel calitativ. Preocu
parea de bază în perioada de însu
șire trebuie concentrată asupra ca
lității și,. în -acest școp,: .este', necesar 
ca întreprinderile să primească sar
cini cantitative.de producție pentru 
noile produse numai după ce, prin 
omologarea acestora, s-au confirmat 
condițiile de nivel tehnic și de cali
tate, avute în vedere la aprobarea 
asimilării lor. Dată fiind complexi
tatea produselor noi, producția de 
scrie trebuie să înceapă numai după 
ce au fost rezolvate toate proble
mele tehnice aie asimilării, iar mun
citorii, tehnicienii și inginerii au 
fost temeinic pregătiți și stăpînesc 
pe deplin partea din procesul de 
producție ce le revine. Importanța 
acestor măsuri apare și mai eviden
tă, dacă ne gîndim la faptul că, în 
diferitele ramuri ale economiei, un 
volum din ce în ce mai mare de 
producție va fi realizat pe seama 
noilor mașini și utilaje. Planul teh
nic pe 1964 cuprinde sarcini de asi
milare a unor importante utilaje 
energetice grele, a numeroase tipuri 
noi de mașini-unelte, utilaje pentru 
industria chimică și alimentară, noi 
mijloace de transport, utilaje pen
tru construcții, echipamente electro
tehnice și altele, care vor influența 
în mare măsură indicii de producti
vitate, costurile, calitatea produselor 
și a proceselor tehnologice în ramu
rile unde vor fi utilizate. îndeplini
rea planului tehnic este o sarcină 
care cere mobilizarea conducerilor 
și a tuturor cadrelor tehnice de con
cepție din întreprinderi, capabile să 
realizeze produse moderne de înaltă 
calitate.

Tovarăși,
Planul de 

examinat și 
Plenara Ç. C. 
continuare sarcini importante în ve
derea dezvoltării bazei tehnice-ma- 
teriale a socialismului și asigură 
creșteri susținute în toate domeniile 
de activitate. Prevederile planului pe 
anul 1964 reflectă și ele orientarea 
generală stabilită de cel de-al III- 
lea Congres al Partidului Muncito
resc Romîn, de dezvoltare echilibra
tă, armonioasă a întregii economii, 
de extindere necontenită a progresu
lui tehnic și de creștere a eficienței 
economice în fiecare ramură.

în perioada iulie-octombrie a.c. au 
participat — ca și în anii precedenți 
— la dezbaterea sarcinilor de plan 
pe 1964 un număr mare de lucrători 
din întreprinderi, ministere, sfaturi 
populare, care, îndrumați de orga
nele de partid, au contribuit la îm
bunătățirea indicatorilor și la asigu
rarea condițiilor pentru îndeplinirea 
obiectivelor prevăzute.

Sarcinile planului de stat pe anul 
1964 au fost examinate în lumina o- 
biectivelor prevăzute de Directivele 
Congresului și a realizărilor obținute 
în primii patru ani, ținînd seama de 
potențialul economiei, de resursele 
materiale și financiare existente. 
Ritmul susținut constituie, în conti
nuare, trăsătura caracteristică a dez
voltării industriei. Producția indus- 

. trială în 1964 va fi de 1,95 ori mai 
mare decît în anul 1959, ceea ce a- 
rată că sarcina trasată de cel de-al 
III-lea Congres de a se obține în 
anul 1965 o producție de 2,1 ori mai 
mare decît în 1959, va fi îndeplinită.

Acordîndu-se prioritate dezvoltă
rii ramurilor producătoare de mij
loace de producție, în anul viitor se 
prevede creșterea producției grupei 
A cu 13 la sută, iar a bunurilor de 
consum — grupa B — cu aproape 10 
la sută. Prin punerea în funcțiune a 
unor noi capacități, producția de e- 
nergie electrică va crește cu 23 la 
sută față de 1963 ; va spori în conti
nuare, cu circa 15 la sută față de 
anul acesta, producția industriei con
structoare de mașini, iar producția 
industriei chimice — cu aproape 23 
la sută. în industria metalurgiei fe
roase, producția anului 1964 se apro
pie de prevederile pentru 1965 din 
planul de șase ani, iar producția in
dustriei construcțiilor de mașini și 
industriei lemnului depășește nivelul 
stabilit pentru ultimul an al șese
nalului. Creșteri susținute se vor 
realiza și în producția industriei 
ușoare, care va fi în 1964 cu peste 
9 la sută mai mare decît în 1963, 
precum și în industria alimentară — 
cu peste 11 la sută mai mare.

îndeplinirea planului de produc
ție este strîns legată de intrarea în 
funcțiune în toate ramurile a noilor 
capacități la termenele prevăzute. 
Aceasta se referă în primul rînd la 
unele ramuri de bază cum sînt : e- 
nergia electrică, siderurgia, indus
tria chimică, unde creșterea plani
ficată a producției urmează să fie 
obținută în mare parte pe seama 
unităților noi. Astfel, agregatele e- 
nergetice, care vor fi date în func
țiune în cursul anului 1964 și care 
însumează 650 MW, reprezintă 
peste un sfert din întreaga putere 
instalată existentă. Aproape în
treaga creștere a producției de oțel 
se va obține pe seama celor două 
cuptoare Martin de 400 tone, care 
intră în exploatare în anul viitor la 
Combinatul siderurgic Hunedoara. 
Producția planificată pentru capaci
tățile care urmează să intre în 
funcțiune, în cursul anului 1964, are 
o pondere apreciabilă în industria 
chimică, mai ales în domeniul în
grășămintelor, acidului sulfuric, fi
brelor chimice, celulozei și hîrtiei. 
Intrarea în funcțiune a fabricii de 
celofibră din Combinatul de la Brăi
la și a instalației de fibre sintetice 
melană de la Săvinești, a căror pro
ducție va reprezenta în anul viitor 
mai mult de o treime din consumul 
total de fibre chimice al industriei 
de bumbac și lînă, are o importanță 
deosebită pentru realizarea planului 
în industria ușoară.

O problemă tot atît de impor
tantă ca și respectarea termenelor 
de intrare în funcțiune a noilor uni
tăți o constituie realizarea parame
trilor tehnico-economici, îndeplinirea 
indicilor mobilizatori de folosire a 
noilor capacități, prevăzuți în planul 
pe anul viitor. Performanțele teh
nice obținute în ultimii ani în uzi
nele noi de mare complexitate do
vedesc că parametrii proiectați pot 
fi realizați într-un termen relativ 
scurt, prin măsuri organizatorice co
respunzătoare și prin pregătirea din 
timp a cadrelor. La complexul de 
reformare catalitică de la rafinăria 
Șrazi, indicii tehnico-economici din _ _____ _______________  ,
proiect au fost realizați după 5—7 a determina industria să producă 
luni de la intrarea în funcțiune ; sortimente superioare, solicitate de 
noul laminor de sîrmă de la Combi- populație. In același timp,' Minîste- 
natul siderurgic Hunedoara a atins rul Comerțului Interior trebuie să 
productivitatea orară proiectată în acorde tot"mai ■ multă atenție récla- 
cursul primului an de funcțioriare ; mei comerciale, pentru a face cunos- 
la combinatele de industrializare a cute însușirile noilor produse, con- 
lemnului de la Blaj, Rm. Vîlcea, tribuirid'prin aceasta la îndrumarea 
Gherla, secțiile de plăci au obținut gustului și cerințelor consumatorilor.

stat pe anul 1964, 
aprobat recent de 

al P.M.R., prevede in

★
Valorificarea superioară a resurse

lor naturale, obiectiv important tra
sat de cel de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, se 
realizează cu succes, prin planul de 
stat pe 1964 fiind create condiții 
pentru îndeplinirea și depășirea pre
vederilor din Directive. Rezultatele 
favorabile obținute în industria pe
trolieră și în industria lemnului a- 
rată necesitatea extinderii acestei ac
țiuni. Analiza structurii actuale a 
produselor de bumbac și a-sortimen
telor de încălțăminte arată că există 
posibilități pentru valorificarea mai 
bună a materiilor prime, prin reali
zarea unor sortimente noi, calitativ 
superioare, cu valoare de întrebuin
țare mai ridicată, în concordanță cu 
interesele masei de consumatori și 
ale economiei naționale.

Un rol deosebit de important îri 
orientarea continuă a producției bu
nurilor de consum îl are comerțul 
socialist. Pe baza unei cunoașteri te
meinice a cererilor consumatorilor, 
el trebuie, .să intervină, activ pentru

Creșterea producției de cereale, 
a șepteluluî și a celorlalte ramuri 

ale agriculturii
în dezvoltarea celorlalte ramuriTovarăși, a-

care

s-au
3,1

u-

în

în 
pe 
de 
în

Sporirea venitului național — baza 
reproducției socialiste lărgite 

si a ridicării continue a bună stării 
oamenilor muncii

producției industriale și 
celorlalte ramuri ale 

mărirea productivității

porumb.
★

ne arată că cea mai 
i de a realiza creșterea 

porcine pentru carne 
mărirea efectivelor și

Experiența 
bună metodă 
de bovine și 
precum și 1 
producției vacilor de lapte este creș
terea acestora în ferme de tip in
dustrial, în care se asigură o fu
rajare științifică, sporirea însemnată 
a producției și productivității mun
cii și reducerea prețului de cost. In 
acest sens planul de stat pe 1964 al 
gospodăriilor agricole de stat pre
vede concentrarea investițiilor pen
tru creșterea animalelor numai în 
ferme de tip industrial.

în gospodăriile agricole colective, 
măsurile luate pînă în prezent au 
creat condiții care asigură, în anul 
1964, creșterea numărului de ani
male, în cea mai mare parte din 
prăsilă proprie.

Producătorii individuali cît și co
lectiviștii dețin în proprietate per
sonală efective mari de vaci, oi, 
porci și păsări, cu pondere impor
tantă în producția totală de carne, 
lapte, ouă și lînă. Pentru sporirea 
aportului acestora la creșterea pro
ducției animale este necesar ca zo
nele de munte cu întinsele lor su
prafețe de pășuni și finețe naturale 
să fie mai bine folosite de către 
producătorii individuali, să fie spri
jiniți țăranii colectiviști pentru a 
mări producția obținută de la ani
malele proprietate personală.

Ținînd seama de însemnătatea 
deosebită a cointeresării materiale 
a producătorilor în creșterea unui 
număr cît mai mare de animale, 
conducerea de partid și de stat a 
luat măsuri pentru majorarea pre
țurilor de contractare la animale, la 
care se adaugă recentele avantaje 
acordate colectiviștilor și producă
torilor individuali din zonele de 
munte. Producătorii individuali și 
țăranii colectiviști, care vor con
tracta cu statul animale și produse 
animale proprietate personală, vor 
putea cumpăra unele cantități de 

. concentrate din fondul centralizat 
pentru completarea necesarului de 
furaje. Pentru ca aceste importante 
măsuri de cointeresare să dea cît 
mai bune rezultate este necesar 
ca gospodăriile agricole colective, 
membrii colectiviști și producătorii 
individuali din zonele de munte să 
fie îndrumați de organele agricole 
pentru a obține o producție sporită 
de furaje, atît pe terenurile culti
vate cît și pe pășunile și fînețele 
naturale, urmărind totodată recol
tarea la timp și folosirea lor rațio
nală.

Importante investiții pentru avintul 
producție

mie, se va pune în funcțiune un vo
lum de fonduri fixe de circa 3 ori 
mai mare decît se realizează în anul 
1963, în industria energiei electrice 
acest volum crește cu 50 la sută, iar 
în .industria ușoară de aproape 2 ori 
față de acest an.

Pentru a asigura fondurile mate
riale și bănești necesare punerii în 
funcțiune a obiectivelor de mare im
portanță prevăzute pentru 1964, eco
nomia noastră face un efort însem
nat ; de aceea este esențial ca roa
dele așteptate să fie obținute în ter
men cît mai scurt. Problema cen
trală a planului de investiții pe anul 
1964 o constituie grăbirea execuției 
și punerii în funcțiune, în primul 
rînd la lucrările începute. în aceste 
condiții și ținînd seama de resursele 
de care dispune economia, în 1964 se 
va deschide un număr relativ re- 
.strîns de șantiere noi. în principal 
pentru obiecte care au utilajele con
tractate sau a căror realizare este 
nemijlocit legată de intrarea 
țiune a unor capacități în 
construcție.

Concentrarea investițiilor 
obiective creează premizele pentru 
realizarea unui ritm susținut de exe
cuție în tot cursul anului. Experiența 
a dovedit că pe șantierele unde s-au‘ 

. luat din timp măsuri concrete care 
să asigure desfășurarea normală a 
lucrărilor, rezultatele obținute au 
fost satisfăcătoare Continuitatea și 
ritmicitatea execuției sînt indisolubil 
legate de aprovizionarea ritmică a 
șantierelor cu materiale în sortimen
tele și cantitățile prevăzute, cu uti
laje tehnologice și utilaje de con
strucții corespunzătoare, cu proiecte 
de execuție, precum și de asigurarea 
cu forța de muncă calificată. Față de 
volumul mare de lucrări de con- 
strucții-montaj și de amploarea șan
tierelor în continuare, eșalonarea ju
dicioasă a lucrărilor pe fiecare șan
tier, ca și fundamentarea temeinică 
a graficelor de execuție și respecta
rea lor cu strictețe capătă în anul 
1964 o însemnătate sporită. Măsura 
luată în cadrul planului pe 1964, de 
a se introduce în plan investiții noi 
numai pe baza graficelor de eșalona
re a întregii lucrări și a proiec
telor de execuție pentru întregul vo
lum de construcții ce urmează a se 
executa în 1964, creează condiții ca 
toate ministerele și sfaturile popu
lare să ia măsuri practice care să a- 
sigure continuitatea lucrărilor și a 
aprovizionării cu materiale, folosirea 
rațională a utilajelor și mijloacelor 
de transport și, ca o consecință, res
pectarea termenelor de dare în fo
losință a obiectivelor respective.

Pentru repartizarea judicioasă a 
materialelor, este important să se 
stabilească pentru fiecare lucrare 
cantitățile necesare, pe baza proiec
telor de execuție. în acest scop, 
toate ministerele trebuie să ia mă
suri de accelerare a terminării pro
iectelor de execuție pentru totalita
tea lucrărilor cuprinse în

forțelor de
J3

In agricultură, sarcina principală Sricole în Primul rîn? * ^ește- 
rămme in continuare creșterea pro- —----------- - ~----------------  ---- -
ductiei de cereale, factor hotărîtor nulul arabil și asigurarea unei mai

. rii animalelor. Pentru mărirea tere- 
factor hotărîtor nulul arabil și asigurarea unei mai

★
în vederea asigurării unei pro

ducții de legume într-un sortiment 
cît mai variat și pe o perioadă mai

Tovarăși,
Pentru lărgirea bazei tehnice-mn- 

teriale a producției, volumul inves
tițiilor din fondurile statului'va fi în- 
1964 de 38,8 miliarde lei, cu 13 la 
sută mai mare decît realizările anu
lui în curs ; se ajunge astfel ca ni
velul investițiilor în 1964 să depă
șească cu 1,8 miliarde lei prevederile 
pentru anul 1965. Fondurile alocate 
sînt orientate cu precădere spre ma
rile șantiere, îndeosebi din industria 
siderurgică, chimică, energetică. 
Peste 57 la sută din volumul total 
al investițiilor pe 1964 sînt destinate 
industriei, care primește astfel în 
1960—1964 aproape 85 miliarde lei. 
Pentru dezvoltarea agriculturii s-au 
alocat în aceeași perioadă investiții 
de circa 21 miliarde lei. Numai în 
anul viitor se vor investi în această 
ramură aproape 5 miliarde lei, din 
care 1,4 miliarde lei destinate meca
nizării lucrărilor și aproape 500 mi
lioane lei pentru hidroameliorații, 
în cadrul acțiunii de valorificare a 
noi terenuri din lunca inundabilă a 
Dunării. în vederea dezvoltării ba
zei tehnice a transporturilor, se asi
gură în anul viitor fonduri sporite 
de aproape 4 miliarde lei.

Importanța hotărîtoare pe care o 
âu investițiile în creșterea forțelor 
de producție și obținerea unui ritm 
susținut de dezvoltare a economiei 
naționale determină necesitatea îm
bunătățirii continue a activității în 
acest domeniu, prin folosirea cu spi
rit gospodăresc a fondurilor, scurta
rea termenelor de punere în func
țiune a noilor capacități, realizarea 
lucrărilor la un înalt nivel tehnic și 
calitativ. Eforturile desfășurate în 
această direcție în perioada planu
lui de șase ani își găsesc reflectarea 
în sporirea eficienței economice a 
investițiilor. Astfel, în industrie, vo
lumul producției a crescut în anul 
1962, față de 1959, de două ori mai 
repede decît au sporit fondurile fixe 
productive. Creșterea eficienței in
vestițiilor se concretizează și în fap
tul că în ultimii ani au fost puse în 
funcțiune obiective importante în 
termene mult mai scurte decît în 
trecut. La Combinatul siderurgic 
Hunedoara, linia de laminoare pen
tru profile ușoare a fost pusă îh 
funcțiune în numai 16 luni, iar cea 
de semifabricate în 17 luni, secția 
de cupru electrolitic la Uzina Baia 
Mare în 18 luni, Fabrica de formal- 
dehidă de la Combinatul chimic 
„Victoria“ în 11 luni, Fabrica de con
serve de legume de la Ovidiu-Con- 
stanța în 9 luni. La aceste rezultate 
au contribuit concentrarea fonduri
lor de investiții și a mijloacelor ma
teriale pe principalele lucrări pro
ductive, esențiale pentru economia 
națională, precum și creșterea înzes
trării tehnice și a experienței orga
nizațiilor de construcții-montaj.

Linia adoptată de partidul nos
tru, la indicația tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej, de a concentra fon
durile materiale și bănești îndeosebi 
pentru continuarea în ritm susținut 
a lucrărilor pe șantierele începute, 
mai ales la marile combinate și 
complexe industriale, se reflectă și 
în prevederile planului de investiții 
pe 1964. Această concentrare de mij
loace se exprimă și în faptul că la 
o creștere a investițiilor cu 13 la sută 
față de anul 1963, volumul fonduri
lor fixe sporește în anul viitor cu 20 
la sută. în unele ramuri, creșterea 
este deosebit de însemnată : în chi-

în fune- 
curs de

pe mari

plan.

Tovarăși,

Promovarea consecventă 
sului tehnic în economie,

■ zestrarea sistematică a tuturor ra
murilor cu utilaje perfecționate, ex
tinderea mecanizării și automatiză
rii, îmbunătățirea permanentă a 
proceselor de producție, asigură 
creșterea susținută a productivității 
muncii care, în comparație cu anul

a progre- 
prin în-

Tovarăși,
Creșterea 

dezvoltarea 
economiei,
muncii și reducerea prețului de cost 
determină sporirea în continuare a 
venitului național, baza reproducției 
socialiste lărgite și a ridicării bună
stării oamenilor muncii. In întreaga 
perioadă care a trecut de la cel de-al 
III-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn, s-a acordat o atenție 
deosebită utilizării judicioase a ve
nitului național, îmbinării cît mai 
eficiente a resurselor destinate dez
voltării producției cu cele folosite 
pentru creșterea consumului popu
lației. Această orientare se reflectă 
în întregime și în planul pe anul 
viitor care prevede, paralel cu spo
rirea însemnată a investițiilor, alo
carea unor fonduri importante pen
tru ridicarea nivelului de trai ma
terial și cultural.

Corespunzător cu creșterea veni
turilor populației și deci a puterii 
sale de cumpărare, volumul desfa
cerilor de mărfuri prin comerțul so
cialist va fi în anul 1964 de 63.7 mi
liarde lei, cu aproape 78 la sută mai 
mare decît realizările anului 1959. 
în cadrul desfacerilor de mărfuri, 
produsele alimentare vor crește cu 
circa 76 la sută, iar produsele neali
mentare cu circa 79 la sută. Creșteri 
deosebit de mari, în comparație cu 
realizările din anul 1959, au loc la 
vînzările bunurilor de uz cultural și 
gospodăresc ca : televizoare, aspira
toare, frigidere, mașini electrice de 
spălat. Paralel cu îmbunătățirea ca
lității produselor și lărgirea sorti
mentelor, în vederea satisfacerii în 
cît mai mare măsură a cererii con
sumatorilor. este necesar ca minis
terele producătoare și Ministerul 
Comerțului Interior să urmărească 
îndeaproape livrarea ritmică a măr
furilor și organizarea aprovizionării 
neîntrerupte a unităților comerciale. 
Pentru dezvoltarea bazei tehnice- 
materiale a comerțului socialist, în 
întreaga țară se construiesc noi ma
gazine dotate cu mobilier și utilaj 
modern. îngrijindu-se de folosirea 
cît mai eficientă a fondurilor de in
vestiții, Ministerul Comerțului Inte
rior va trebui să continue acțiunea 
de modernizare a unităților comer
ciale, astfel încît să se asigure utili
zarea cît mai deplină a spațiului co
mercial și promovarea formelor su
perioare de deservire a populației.

•Ar

în scopul dezvoltării învățămîn- 
tului, culturii și ocrotirii sănătății 
și pentru alte acțiuni social-cultu- 
rale, au crescut an de an cheltuie
lile statului; în 1963 ele sînt cu 56 
la sută mai mari decît în 1959 și 
vor spori în anul viitor cu încă 1,7 
miliarde lei. Un obiectiv de mare 
importanță în 1964 va fi încheierea 
generalizării învățămîntului de 8 
ani, în urma căruia numărul elevi
lor va crește cu circa 340 mii. Se
va dezvolta capacitatea de școlari-, .anul 1964. 
zare în învățămîntul de cultură ge- . 
rierală și- în învățămîntul superior, 
precum și cea de cazare a studen
ților, ajungîndu-se ca în 1964 nu- 

clasă să fie cu 
mai mare, iar 
să-și dubleze 

1959. Pentru

a-

cii, partidul nostru acordă o deose
bită atenție construcției de locuințe 
în întreaga țară. Pentru înfăptuirea 
programului stabilit în scopul rezol
vării în perspectivă a problemei 
locuințelor, statul investește an de 
an însemnate fonduri materiale și 
bănești. în primii patru ani ai șe
senalului, s-au construit numai din 
fondurile statului circa 160 mii
partamente, iar în 1964 se vor da 
în folosință încă 54 mii apartamen
te. Aceasta înseamnă că în perioa
da 1960—1964 peste 800 mii persoa
ne beneficiază de locuințe noi, pen
tru care statul a alocat aproape 11 
miliarde lei. Paralel cu dezvoltarea 
construcției de locuințe s-au reali
zat importante lucrări de alimen
tare cu apă și canalizare, de ter- 
moficare precum 
rețelelor de gaze 
în comun și alte 
dărie comunală.
nivelul scăzut de 
edilitară a orașelor de la care s-a 
pornit, statul a trebuit să investeas
că fonduri îpsemhate în acest do
meniu, acordînd prioritate noilor 
cartiere de locuințe. în anii 
1960—1964 volumul investițiilor în 
gospodăria comunală reprezintă 
peste 5 miliarde lei, depășindu-se 
prevederile Directivelor. în anul 
viitor, numărul total al orașelor do
tate cu instalații centralizate de a- 
limentare cu apă va ajunge la 145, 
iar rețeaua de distribuție a apei 
va spori cu 36 la sută față de anul 
1959. Termoficarea urbană se va 
dezvolta în continuare, urmînd să 
fie introdusă în 1964 și în alte orașe 
cum sînt : Iași, Pitești, Oradea, Su
ceava. O sarcină importantă în rea
lizarea construcțiilor de locuințe o 
constituie scurtarea duratei de exe
cuție și de dare a lor în folosință. 
Ritmul construcțiilor de locuințe, 
realizările arhitectonice care con
tribuie la modernizarea și înfrumu
sețarea. orașelor- sînt succese im
portante ale proiectanților și con
structorilor noștri, care vor trébvi 
să-și intensifice eforturile pentru a 
realiza ansambluri cît mai frumoase 
de locuințe durabile și confortabile.

O mare amploare a luat construc
ția de locuințe la sate. în anii 1960- 
1963 s-au construit din fondurile 
proprii ale populației sătești peste 
350 000 case noi. în aceeași perioadă, 
au fost electrificate 2 500 sate și 
s-au radiöficat 500. A crescut în 
măsură însemnată vînzarea de măr
furi către țărănime. Toate acestea 
constituie o expresie elocventă a 
creșterii nivelului 
nimii noastre.

și de extindere 'a 
și a transportului 
acțiuni de gospo- 
Ținînd seama de 
echipare tehnico-

de trai al țara-

supus dezbaterii 
întocmit în con-

•Ar

Bugetul de stat 
sesiunii noastre — 
cordanță cu prevederile planului
economic — asigură resursele bănești 
necesare pentru finanțarea tuturor 
acțiunilor economice 
turale prevăzute a se

mărul sălilor de 
aproape 40 la sută 
căminele studențești 
capacitatea față de 
dezvoltarea bazei materiale a cul
turii se realizează, în perioada 
1960—1964, 60 de cinematografe și 
circa 3 400 de instalații cinemato
grafice la sate, 10 posturi noi de 
radioemisie și 7 stații de televiziune. 
In domeniul ocrotirii sănătății, se 
vor aloca în anul viitor fonduri im
portante pentru continuarea mari
lor construcții spitalicești moderne 
din Hunedoara, Onești, Constanța, 
Suceava, Baia Mare, Slobozia, Med
gidia și altele. Creșterea 
de medici va face ca în 
la un medic să revină în 
locuitori, față

în vederea 
țiilor de viață

și social-cul- 
înfăptui în

a producției

numărului 
anul 1964 
medie 680 
anul 1959.de 770 în

. ★
îmbunătățirii condi- 
ale oamenilor mun-

Creșterea susținută
materiale și a eficienței economice 
în toate domeniile de activitate de
termină sporirea resurselor finan
ciare ale statului nostru, asigură o 
dezvoltare echilibrată a economiei, 

monedă națională consolidată și 
circulație bănească sănătoasă.

*
Rezultatele îmbucurătoare pe care 

poporul nostru le obține an de an 
se datoresc muncii însuflețite și 
susținute desfășurate sub conduce
rea partidului pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de cel de-al III-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste. (Aplauze). Sin
tern încredințați că în 1964, ca și în 
anii precedenți, oamenii muncii își 
vor îndrepta toată energia, iniția
tiva și elanul lor creator pentru 
realizarea sarcinilor importante și 
mobilizatoare din planul de stat, în 
penultimul an al șesenalului. (A~ 
plauze puternice, prelungite).

o 
o

cantitative.de
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gospodăriile agri-

Tovarăși depufafl,

pentru reducerea 
unitatea de pro-

Din însărcinarea guvernului vă 
prezint, spre examinare și aprobare, 
proiectul bugetului de stat al Repu
blicii Populare Romîne pe anul 1964, 

Indicatorii proiectului de buget, 
ca și sarcinile planului de stat pe 
baza cărora au fost elaborați, de
monstrează, cu mare forță de con
vingere, înaintarea fermă a poporu
lui nostru pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste.

în primii patru ani ai șesenalului, 
oamenii muncii au obținut succese 
în toate domeniile activității econo- 

j mice. Bugetele au o bază trainică de 
venituri și se încheie în fiecare an 
cu excedente, circulația bănească se 
desfășoară normal, moneda noastră 
națională devine tot mai puternică.

Bugetul de stat pe anul 1963 se 
îndeplinește în condiții bune. Potri
vit datelor preliminate, veniturile 
însumează 82,010 miliarde lei, iar 
cheltuielile — 78,410 miliarde lei. 
Excedentul bugetar, care a fost pla
nificat la 1 miliard lei, se ridică la 
3,600 miliarde lei.

Sarcina trasată de Congresul al 
Ill-lea al P.M.R. privind creșterea

resurselor financiare ale statului pe 
calea îmbunătățirii activității între
prinderilor și organizațiilor econo
mice este îndeplinită în mod con
secvent. Ca urmare a ritmului înalt 
de dezvoltare a economiei naționale, 
veniturile pe care bugetul le obține 
din economia socialistă sînt în anul 
1963 cu 30,703 miliarde lei mai mari 
decît realizările din anul 1959.; O a- 
semenea creștere este superioară ce
lei realizate între anii 1950 și 1959, 
adică într-un întreg deceniu.

Datorită îndeplinirii și depășirii 
indicatorilor planului de stat, buge
tul asigură integral și la timp fon
durile necesare dezvoltării econo
miei naționale și acțiunilor cu carac
ter social-cultural. în anul 1963, 
cheltuielile bugetare pentru econo
mia națională și pentru acțiunile so- 
cial-culturale se prelimină la 69,944 
miliarde lei, cu o creștere de 28,770 
miliarde lei față de anul 1959.

Rezultatele obținute în îndeplini
rea planului economic și a bugetului 
sînt o confirmare strălucită a juste
ței politicii partidului și guvernului 
și creează condițiile pentru realiza
rea în anul 1964 a unor sarcini eco
nomice și financiare sporite.

Proiectul bugetului de stat
1964pe

Veniturile bugetului
în proiectul de buget pe anul vii

tor, veniturile sînt înscrise în sumă 
de 92,132 miliarde lei, cu un spor de 
10,122 miliarde lei față de realizări
le preliminate pe anul 1963, iar chel
tuielile sînt înscrise în sumă de 
91,232 miliarde lei. cu 12,822 miliar
de lei mai mult decît în anul 1963. 
Excedentul bugetar se planifică la 
900 milioane lei.

Veniturile din economia socialistă 
sînt prevăzute în proiectul de buget 
pe anul 1964 în sumă de 87.033 mi
liarde lei, cu 9,628 miliarde lei mai 
mult decît în anul 1963. Ele repre
zintă 94,5 la sută din volumul resur
selor bugetare.

întreprinderile și organizațiile 
noastre economice obțin rezultate 
tot mai valoroase în realizarea și 
depășirea acumulărilor bănești pla
nificate. Trebuie relevate în mod 
deosebit succesele înregistrate în a- 
cest an de muncitorii, inginerii și- 

* tehnicienii din întreprinderile apar- 
ținîncl Direcției generale a cărbu
nelui din cadrul Ministerului Mine
lor și Energiei Electrice. Direcției 
generale mașini agricole din cadrul 
Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini. Direcției generale a 
prelucrării țițeiului din cadrul Mi
nisterului Industriei Petrolului și 
Chimiei. Direcției generale a indus- 

- triei lînii și mătăsii din cadrul Mi
nisterului Industriei Ușoare, Direc
ției generale a industriei pîinii și 
pastelor făinoase din cadrul Mi- 

‘ nisterului Industriei Alimentare și 
Direcției generale a căilor ferate

din cadrul Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor.

Economia noastră dispune de largi 
posibilități pentru sporirea și mai 
accentuată a acumulărilor bănești, 
pe baza creșterii producției și a ni
velului calitativ al produselor, redu
cerii prețului de cost și desfacerii 
neîntîrziate a producției. Preocupin- 
du-se de rezultatele financiare în a- 
ceeași măsură ca de îndeplinirea 
planului de producție, întreprinde
rile și direcțiile generale vor obține 
creșterea rentabilității unităților și 
a produselor, de care este strîns le
gată sporirea 
de stat.

Un factor de 
tanță pentru
reducerea prețului de cost și impli
cit pentru sporirea 
bănești ale economiei este creșterea 
productivității muncii. Folosind mai 
bine tehnica existentă, perfecționind 
organizarea producției și a muncii, 
pregătind cadre de specialiști cu 
înaltă calificare, productivitatea 
muncii va crește într-o 
mai accentuată.

în acțiunea de mărire 
țej mijloacelor materiale 
utilizate de întreprinderi, 
semnat revine organelor 
și bancare. Mînuind cu'
pîrghiile controlului financiar, aces
te organe trebuie să sprijine mai 
activ unitățile 
contribuind și mai . mult
desfășurare a activității lor gospo
dărești.

veniturilor bugetului

cea mai mare irripor- 
lărgirea producției,

acumulărilor

măsură și

a eficien- 
și bănești 
un rol în- 
financiare 
pricepere

noastre economice, 
la buna

Resursele bugetare sporite aco
peră nevoile de fonduri pentru fi
nanțarea programului de investiții, 
a acțiunilor sociale și culturale, pre
cum și a celorlalte sarcini prevăzute 
în planul de stat pe anul 1964.

în proiectul de buget, alocațiile 
pentru finanțarea economiei națio
nale sînt planificate în sumă de 
58.482 miliarde lei, cu 7,438 miliarde 
lei mai mult decît realizările preli
minate pe anul în curs. Pe lîngâ 
finanțarea de la buget, întreprinde
rile și organizațiile economice socia
liste vor utiliza credite bancare, al 
căror sold la sfîrșitul anului 1964 se 
va ridica la 39,700 miliarde lei, pre
cum și însemnate fonduri proprii.

miliarde 
planului

expune-

Alocațiile cuprinse în proiectul de 
buget pentru finanțarea investiții
lor se ridică la 25,655 miliarde lei, 
cu 3.888 miliarde Iei mai mult decît 
realizările preliminate pe anul 1963. 
Fondurile bugetare, ’mpreună cu 
resursele întreprinderilor, vor asi
gura finanțarea unui volum total de 
investiții în sumă de 38.800 
lei, conform prevederilor 
de stat.

Așa cum a subliniat în
rea făcută tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri cea mai mare parte din 
fondurile de investiții vor fi con
centrate în vederea' continuării sus
ținute a lucrărilor la principalele 
obiective ale planului de șase ani. 

. Se va asigura astfel dezvoltarea în 
ritm rapid a bazei tehnice-materiale 
a socialismului și. prin aceasta, spo
rirea și mai accentuată a producției 
și a acumulărilor bănești.

Fondurile alocate pentru finanța- 
. rea investițiilor sînt folosite tot mai 

■■■judicios, obiectivele înscrise în plan 
' se realizează în termene tot mai 

'scurte în fiecare an sînt puse în 
funcțiune zeci de noi unități pro- 
ductive. echipate cu instalații și 

' mașini de înaltă productivitate, la 
nivelul celor mai recente cuceriri

dustriei sînt prevăzute, de la buget 
și din mijloacele proprii ale între
prinderilor, alocații în sumă de circa 
27,500 miliarde lei, la care se adaugă 
importante credite bancare. Aceste 
resurse asigură menținerea unui 
ritm înalt de creștere a producției, 
cu deosebire în ramurile conducă
toare ale industriei : energetica, si
derurgia, construcția de mașini, chi
mia.

Promovarea tehnicii noi, obținerea 
unei producții de calitate superioa
ră, perfecționarea organizării apro
vizionării, producției și desfacerii, 
precum și măsurile luate pe linie 
financiară-bancară au dus la îmbu
nătățirea gospodăririi mijloacelor 
circulante. Aceasta se reflectă în 
creșterea mult mai lentă a volumu
lui mijloacelor circulante în compa
rație cu volumul producției. Este 
grăitor faptul că în perioada 1959— 
1962, în timp ce producția a crescut 
cu peste 50 la sută, volumul mediu 
al mijloacelor circulante folosite de 

. întreprinderi a sporit cu numai 3,5 
la sută.

Și în anul 1963, prin acțiunea de 
recalculare a normativelor mijloa
celor circulante, desfășurată în in
dustrie, transporturi și prestații, au 
fost scoase la iveală însemnate re
zerve materiale și bănești, al căror 
volum se ridică la peste 600 milioa
ne lei. Organele tutelare și între
prinderile trebuie să valorifice fără 
întîrziere stocurile devenite disponi
bile ca urmare a acestei acțiuni.

Rezultate bune se obțin de aseme
nea în lichidarea stocurilor supra- 
normative și a aprovizionărilor peste 
nevoi, tot mai multe întreprinderi 
reușind să se mențină în volumul 
stocurilor planificate.

Pentru finanțarea agriculturii în 
anul 1964 se prevede de la buget 
și din mijloacele proprii ale gospo
dăriilor agricole de stat și colective 
suma de peste 13 miliarde lei. In 
plus, pentru 
agricole vor 
nate credite

Mijloacele 
fi cheltuite în anul 
plicarea 
ducerea 
zarea și 
nerea în 
lucrări de îndiguiri, desecări ;și iri
gări, extinderea plantațiilor de vii și 
livezi, precum și dezvoltarea secto
rului zootehnic.

Ca urmare a gradului înalt de me
canizare a lucrărilor, precum ’ și a

ridică la 20,635 mi- 
creștere de 1,735

Fondurile destinate acțiunilor so- 
cial-culturale se 
liarde lei. cu o 
miliarde lei față de cheltuielile pre-'
liminate în anul 1963.

Cheltuielile pentru apărare sînt 
prevăzute în sumă de 4,110 miliarde 
lei, reprezentînd 4.5 la sută din to
talul cheltuielilor bugetare; față de 
5.1 la sută în anul 1963.

Sporirea cheltuielilor bugetului 
dovedește capacitatea statului nos
tru de a mobiliza resurse materiale 
și financiare tot mai mari,' în scopul 
dezvoltării economiei naționale 
ridicării sistematice a nivelului 
trai al oamenilor muncii.

și 
de

ale tehnicii mondiale ; se moderni
zează și se dezvoltă unitățile exis
tente.

O problemă de o deosebită însem
nătate asupra căreia urmează să ne 
îndreptăm in continuare atenția, este, 
creșterea eficienței fondurilor desti
nate investițiilor.

în acest scop va fi urmărită în
deaproape respectarea termenelor 
de dare în funcțiune a noilor ca
pacități de producție, ăsigurîndu-se 
desfășurarea ritmică a lucrului pe 
șantiere. în conformitate cu graficele 
de execuție.

La fabricile și secțiile intrate în 
producție, colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni își vor face un 
punct de onoare din atingerea într-o 
perioadă cît mai scurtă atît a pa- 
rarhetrilor tehnico-economici ai ma
șinilor și utilajelor, cît și a indica
torilor financiari.

Sarcini 
Băncii de 
analizeze 
modul de 
investiții,
disciplinei de plan și financiare, să 
contribuie la impulsionarea punerii 
în funcțiune la termen a noilor ca
pacități de producție.

In anul 1964, pentru finanțarea in-

sporite revin organelor 
Investiții, care trebuie să 
temeinic si multilateral 
folosire a fondurilor de 
să controleze respectarea

dezvoltarea producției 
mai fi acordate însem- 
bancare.

financiare prevăzute a 
viitor asigură a- 
inițiate de con- 
privind mecani- 
agriculturii. pu-

măsurilor 
partidului 
chimizarea 
valoare a noi terenuri prin

Partidul și guvernul duc 
tică neabătută de ridicare a 
lui de trai material și cultural al 
oamenilor muncii. Pentru înfăptui
rea acestei politici se creează condi
ții tot mai bune pe măsura dezvol
tării economice a țării și a creșterii 
venitului național. în fața poporului 
nostru muncitor s-au deschis larg 
căile progresului material și cultu
ral, viața lui a căpătat un conținut 
mai bogat, sănătatea lui este mai 
bine ocrotită.

în anul 1964, corespunzător cu 
creșterea veniturilor bănești ale 
populației vor fi puse la dispoziția 
consumatorilor mai multe mărfuri, 
de calitate mai bună. într-un sorti
ment mai variat. Volumul desfaceri
lor de mărfuri prin comerțul socia
list va crește cu 9.6 la 
anul 1963.

Creșterea veniturilor 
manifestă, între altele,
substanțială a depunerilor la casele 
de economii. La sfîrșitul anului 1963, 
soldul depunerilor la C.E.C. este de 
4,1 ori mai mare decît în anul 1959; 
în aceeași perioadă, numărul depu
nătorilor.crește cu 3 500 000.

îmbunătățirea condițiilor de lo
cuit ale oamenilor muncii constituie 
o preocupare permanentă a partidu
lui și guvernului. în anul 1964 se 
vor construi din fondurile statului 
un număr de 54 000 apartamente, 
continuîndu-se astfel pe un front și 
mai larg construcțiile de locuințe.

Una din căile de 
tică a nivelului de 
nostru o formează, 
rea salariilor și de
rilor cu amănuntul, alocațiile buge
tului de stat pentru acțiuni social- 
culturale. Aproape 23 la sută din to
talul cheltuielilor bugetare sînt des
tinate învățămîntului, dezvoltării 
științei și culturii, sănătății și asigu
rărilor sociale.

Pentru învățămînt, proiectul de 
buget pe 1964 prevede alocații în 
sumă de 6,209 miliarde lei. cu 666 
milioane lei mai mult decît în anul 
1963. Fondurile sporite servesc la 
dezvoltarea învățămîntului de cultu-

o poli- 
nivelu-

sută față de

populației se 
în sporirea

ridicare sistema- 
trai al poporului 
alături de spori- 
reducerea prețu-

aplicării metodelor agrotehnice îna
intate, gospodăriile agricole de stat 
obțin rezultate tot mai bune.

Folosind pe deplin puternica lor 
bază tehnică-materială, gospodăriile 
de stat vor avea realizări și mai va
loroase în creșterea producției și ob
ținerea de acumulări bănești sporite. 
Utilizarea cît mai rațională a fon
dului funciar, a tractoarelor și ma
șinilor agricole, organizarea cît mai 
bună a producției vor face ca gospo
dăriile agricole de stat să constituie, 
atît din punct de vedere economic, 
cît și financiar, exemple mobiliza
toare pentru agricultura noastră. Se 
impune ca pretutindeni unde se în
registrează un preț de cost ridicat 
să se analizeze cauzele și să se ducă 
o luptă hotărîtă 
cheltuielilor pe 
ducție.

Statul sprijină
cole colective prin credite importan
te care, împreună cu creșterea fon
dului obștesc, contribuie la întări
rea lor economică. Prin folosirea cît 
mai rațională a mijloacelor de care 
dispun gospodăriile colective, se va 
asigura în continuare sporirea rapi
dă a producției și a veniturilor bă
nești.

Pentru creșterea producției anima
le în pas cu cerințele economiei au 
fost prevăzute fondurile corespunză
toare. Acțiunea de profilare a gos
podăriilor agricole de stat și crearea 
de mari ferme specializate în pro
ducția de lapte, carne și altele vor 
duce la realizarea unei producții 
sporite cu un preț de cost mai redus.

Stațiunile de mașini și tractoare 
aduc o contribuție însemnată la ob
ținerea unor rezultate bune în agri
cultură.

în anul 1964, ca urmare a majo
rării planului de producție, venitu
rile S.M.T. se vor ridica la 2,607 mi
liarde lei, cu 278 milioane lei peste 
realizările preliminate pe anul în 
curs. Cu toată majorarea sarcinilor 
de producție, cheltuielile totale ale 
S.M.T.-urilor sînt prevăzute aproxi
mativ la nivelul anului 1963. Fondu
rile alocate de la buget vor fi mai 
bine utilizate, pe baza folosirii ra
ționale a timpului de lucru, a redu
cerii cheltuielilor pentru carburanți,
piese de schimb și materiale de re- mare eficiență, să se asigure pune- 
parații.

Organele 
bancar 
țiunea 
cost și 
durilor
gricole de stat.

cooperatiste trebuie să manifeste o 
preocupare și mai mare pentru dez
voltarea prestărilor de servicii, în 
vederea asigurării multilaterale a 
nevoilor mereu crescînde ale popu
lației.

în comerțul local apar mereu noi 
rezerve de creștere a rentabilității, 
ca urmare a extinderii rețelei de 
desfacere și a modernizării unități
lor. Folosirea rațională a utilajelor 
comerciale, buna păstrare și ma
nipulare a mărfurilor pot influența 
în mai mare măsură scăderea chel
tuielilor de circulație.

în bugetele locale pe anul 1964, 
cheltuielile pentru finanțarea acțiu
nilor economice sînt prevăzute în 
sumă de 3,172 miliarde lei, cu o 
creștere de 472 milioane lei față de 
cheltuielile preliminate pe anul în 
curs. Fonduri sporite vor fi puse la 
dispoziția sfaturilor populare pentru 
finanțarea acțiunilor agrozooveteri- 
nare, a acțiunilor de gospodărire co
munală — întreținerea străzilor, 
zone verzi — a cheltuielilor de în
treținere și reparare a drumurilor 
și altele.

O bună parte din fondurile desti
nate acțiunilor social-culturale, cu
prinse în bugetul de stat, se vor 
cheltui prin bugetele locale. în anul 
1964, pentru aceste acțiuni sînt pre
văzute 8,221 miliarde lei, cu 607 
milioane lei mai mult decît în anul 
în curs, ceea ce reprezintă 55,4 la 
șută din totalul cheltuielilor prevă
zute în bugetele locale.

Ministerul Finanțelor va sprijini 
în continuare comitetele executive 
ale sfaturilor populare pentru 
cutarea bugetelor locale.

★
Pentru îndeplinirea în bune 

diții a bugetului de stat pe 
1964, ministerelor, direcțiilor gene
rale, comitetelor executive ale sfa
turilor populare și întreprinderilor 
le revin sarcini importante.

Toate întreprinderile și organiza
țiile economice trebuie să realizeze 
acumulările bănești planificate. Pen
tru aceasta este necesară nu numai 
îndeplinirea planului de producție 
cu un minim de cheltuieli, dar și 
îmbunătățirea continuă a calității 
și desfacerea la timp a produselor.

Fondurile de investiții să fie fo
losite în toate cazurile cu cea mai

Bill
■'■'•V a
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în secția de plăci fibrolemnoase a Combinatului de industrializare a lem
nului din Pitești.

exe-

con- 
anul

de control financiar- 
urmări în continuare ac- 

reducere a prețului de
vor
de 

gospodărirea cu grijă a fon
de investiții în unitățile a-

rea -în funcțiune la termen a noilor 
obiective, să se realizeze producția 
și acumulările la nivelul prevăzut 
în proiecte.

Mijloacele materiale și bănești 
aflate la dispoziția unităților econo
mice trebuie ' utilizate întotdeauna 
'cu spirit gospodăresc, pentru a ob
ține cu același volum de mijloace 
circulante o producție sporită. Este 

. necesar ca aprovizionarea să se e- 
fectueze în limitele planificate, 
stocurile supranormative să fie 
lorificate neîntîrziat.

Alocațiile de la buget pentru

ră generală, îndeosebi prin trecerea 
la învățămîntul general de 8 ani. 
precum și la dezvoltarea învățămîn
tului profesional, tehnic și superior, țiurii ‘ social-culturale 
De asemenea, se mărește numărul 
burselor, se extinde acordarea gra
tuită a manualelor școlare și asupra 
elevilor clasei a 8-a din învățămîn
tul general. .

Alocațiile destinate științei, cul
turii și artei sînt cu 175 milioane 
lei mai mari decît cheltuielile pre
liminate pe anul în curs, ceea ce 
asigură dezvoltarea activității de 
cercetare științifică în toate ramu
rile economiei naționale și lărgirea 
acțiunilor de culturalizare.

La noi în țară, cultura devine tot 
mai mult un bun al 
anul 1963 s-au tipărit 3 400 titluri 
de cărți și broșuri în 60 milioane 
exemplare, revenind în medie peste 
trei exemplare la un locuitor.

Pentru ocrotirea sănătății sînt 
prevăzute 4,422 miliarde lei, cu 352 
milioane lei mai mult decît cheltu
ielile preliminate pe anul 1963. Se 
lărgesc acțiunile de combatere și 
prevenire a bolilor, se creează con
diții mai bune pentru refacerea să
nătății oamenilor muncii. în anul 
următor, numărul de paturi în uni
tățile sanitare va crește cu 2 280, 
vor fi înființate 75 circumscripții 
sanitare.

Statul nostru acordă un impor
tant sprijin familiilor în creșterea 
și educarea copiilor. Astfel, în bu
getul pe anul 1964, sumele desti
nate alocației de stat pentru copii, 
caselor de nașteri, creșelor, casei 
copilului, instituțiilor preșcolare de 
copii și coloniilor se ridică la circa 
3,200 miliarde lei.

Grija pentru om se reflectă în 
chip impresionant în creșterea du
ratei medii a vieții de la 42 ani în 
1932, la 66 ani *n 1961 ; mortalitatea 
generală a scăzut în aceeași peri
oadă de la 21,1 la mie, la 8,7 la mie.

în bugetul asigurărilor sociale de 
stat pe anul 1964 cheltuielile sînt 
înscrise în sumă de 4,771 miliarde 
lei, fiind cu 298 milioane lei mai 
mari decît în anul 1963.

maselor. în

Bugetele organelor locale 
ale puterii de stat

t 
regiunilor Argeș, București, Mara
mureș și al orașului Constanța.

O contribuție importantă la crea
rea resurselor bugetare ale sfaturi
lor populare aduc întreprinderile 
și organizațiile economice locale, 
care au obținut în acest an realizări 
pozitive în îndeplinirea planului de 
producție și reducerea prețului de 
cost ; întreprinderile industriale au 
depășit beneficiile nete planificate. 

Sfaturile populare și organizațiile

Proiectul bugetului de stat pe 
anul 1964 are prevăzut pentru bu
getele locale 14,838 miliarde lei, cu 
1,438 miliarde lei mai mult decît în 
anul 1963.

Sfaturile populare manifestă o 
preocupare sporită pentru mobiliza
rea rezervelor de creștere a venitu
rilor proprii, pentru folosirea cît mai 
eficientă a mijloacelor materiale și 
financiare. Rezultate bune au obți
nut în special sfaturile populare ale

A aPăruf „Lupta de
în numărul 12, pe luna decembrie 

1963, revista „Lupta de clasă“ pu
blică articolele : „Dezvoltarea in
dustriei siderurgice“ de ION MA
RINESCU, „Concentrarea produc
ției și profilarea gospodăriilor agri
cole de stat“ de BUCUR ȘCHIOPU, 
„Probleme actuale ale învățămîn
tului superior“ de JEAN LIVESCU, 
„Conducerea economiei de către 
partid“ de CONSTANTIN IONES
CU, „Literatura științifico-fantasti- 
că" de ION HOBANA ; două articole 
despre întărirea economico-organi- 
zatorică a gospodăriilor colective : 
„Construcțiile zootehnice" de V. 
POPA și „Consolidarea bazei fura
jere“ de M. MIȘCOV, precum și ar
ticolul „Un mijloc eficient de răs- 
pîndire a cunoștințelor cultural- 
științifice în mase" de GH. HOMA- 
TĂ, N. ONIGA.

Rubrica „Critică și bibliografie"

Filmul documentar „] 
a R. P. Romîne în

clasă“ nr- 12-1963
cuprinde articolele : „Imaginea unei 
economii dinamice“ de PETRU NÄ- 
VODARU, „Viitorul omenirii în op
tica unui ideolog reacționar“ de 
CRISTIAN POPIȘTEANU, „Filozo
fia organizării“ și vulgarizarea dia
lecticii“ de MIHAIL CERNEA.

Revista mai publică nota „Ilus
trațiile în manualele școlare“ de 
GETA ' BRÄTESCU, CONSTANTIN 
PLĂCINTĂ, rubrica „Pe urmele 
materialelor publicate“ cu scrisori 
de la : Institutul de științe econo
mice „V. I. Lenin“ din București ; 
Institutul de medicină și farmacie 
din Cluj ; Comitetul executiv al 
Sfatului popular al orașului Iași ; 
Direcția pedagogică din Ministerul 
învățămîntului ; întreprinderea mi
nieră Căpeni. Numărul de față se 
încheie cu lista articolelor publicate 
în revista „Lupta de clasă“ în anul 
1963.

ației de stat 
R. S. F. Iugoslavia“

iar 
va-

ac- 
! să fie chel

tuite cît mai chibzuit, asigurîndu-se 
satisfacerea tot mai deplină a ce- 
rințeloi- populației.

începînd de vineri, la cinemato
graful „Timpuri Noi“ din Capitală 
rulează filmul documentar „Vizita 
delegației de stat a R.P. Romîne în 
R.S.F, Iugoslavia“.

Filmul, realizat de studioul „Ale
xandru Sahia", înfățișează convor-

birile dintre conducătorii, celor 
două țări, întîlnirile cu oamenii 
muncii, primirea călduroasă făcută 
delegației romîne la Belgrad și în 
celelalte orașe ale Iugoslaviei.

(Agerpres)

Tovarăși depufațl,

în conformitate cu legea bugetară, 
vă supun spre aprobare contul exe
cuției definitive a bugetului de stat 
pe anul 1962.

La venituri, bugetul de stat pe 
anul 1962 a fost încheiat în sumă de 
76,300 miliarde lei, iar la cheltuieli 
în sumă de 73,106. miliarde lei, cu 
un excedent de 3,194 miliarde lei,

Tovarăși depufaji,

. Cu fiecare an, prin hărnicia, entu
ziasmul și abnegația poporului nos
tru condus de partid, Republica 
Populară Romînă se ridică pe o 
nouă treaptă a dezvoltării econo
mice, sociale și culturale. Realiză
rile în producție stau la baza înde
plinirii cu succes a sarcinilor finan
ciare, acestea constituind la rîndul 
lor un sprijin în mersul înainte al 
economiei. Avem convingerea că 
oamenii muncii de la orașe și sate, 
strîns uniți în jurul partidului și al 
guvernului nostru, vor dezvolta suc
cesele obținute, traducînd în viață 
prevederile planului economic și ale 
bugetului de stat pe anul 1964.

Adunare a tinerilor din Capitală 
cu prilejul sărbătoririi majoratului 
în cadrul unei entuziaste adunări, 

care a avut loc în sala Teatrului 
C.C.S. din Capitală, numeroși tineri 
— muncitori, studenți, elevi —' au 
sărbătorit joi pe tinerii bucureșteni 
care au împlinit 18 ani.

Felicitîndu-i cu acest prilej, Costi- 
că Chițimia, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc București al U.T.M., 
și Ion Rădoi, vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei, au vorbit celor pre- 
zenți despre minunatele condiții de 
dezvoltare create tineretului de sta
tul nostru. Momente din viața grea 
din trecut a tinerilor din țara noas
tră au fost evocate de forjorul Ion 
Stancu de la Uzinele „Grivița Ro
șie“.

Pentru grija pe care partidul și 
guvernul o poartă tinerei generații, 
pentru zilele luminoase pe care le 
trăiesc, tinerii sărbătoriți și-au ex
primat mulțumirea prin cuvintele 
rostite de strungarul Nicolae Pre- 
dincea, de la Uzinele „Grivița Ro
șie“, eleva Constanța Olaru, de la

școala medie nr. 7, și studentul Ilie 
Simion, de la Institutul 
economice „V. I. Lenin“, 
un spectacol festiv.

de științe
A urmat 

(Agerpres)

I N F O R M A Ț 11
« La sediul Consiliului general al 

U.C.F.S. a avut loc ieri solemnita
tea decernării titlului de maestru 
emerit și maestru al sportului unor 
rugbiști fruntași. Titlul de maestru 
emerit al sportului a fost atribuit 
rugbiștilor René Chiriac și Alexan
dru Teofilovici, iar titlul de maes
tru al sportului lui Gh. Drobotă.

• Joi seara a avut loc un concert al 
orchestrei- simfonice a Radiotelevi- 
ziunii, dirijat de Liviu Ionescu, là 
care și-a dat concursul pianistul da
nez Erling Helmer Petersen, în pro
gram s-au prezentat Intermezzo 
pentru orchestră de coarde de Geor
ge Enescu (în primă audiție), Simfo
nia nr. 40 în sol minor de Mozart, 
Concertul în la minor pentru pian și 
orchestră de Grieg și Bolero de 
Ravel.

Aspect din sala de jedinfe a Marii Adunări Naționale
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Criza de guvern din Grecia

al luptei anticolonialiste în Aden

de

La Bafldad Nava „Laconia“ în flăcări

Al ți patrioți condamnați

înceapă tratative cu partea grea- 
în legătură cu propunerile lui

republică Cipru trece 
nou prin grele încercări. Ciocni- 
violente din ultimele zile, în- 
elementele extremiste ale ce- 

două comunități existente,

Evoluția evenimentelor în wprii
• Bilanțul ciocnirilor — 200 de morjî • Trupe turcești și grecești au pă

truns în Nicosia • încercări de reglementare a situației.

Tinăra 
din 
rile 
tre 
lor 
greacă și turcă, s-au soldat pînă 
în prezent cu aproape 200 de 
morți. Nicosia, capitala, arată ca 
un oraș pustiu, cu magazinele în
chise, pe străzi nu circulă decît ma
șini militare sau ale poliției. Circa 
o mie șavte sute de militari din uni
tățile Turciei și Greciei care 
staționau în insulă au intrat în 
Nicosia, ocupînd poziții față în 
față, respectiv în cartierul grec 
și în cel turc. De asemenea din Lon?- 
dra s-a comunicat că în Cipru vor 
fi trimise unități suplimentare en
gleze. La propunerea guvernului 
grec, trupele en
gleze, turcești și 
grecești aflate în 
insulă au fost uni
ficate sub coman
da unui general 
britanic fiind în
sărcinate să supra
vegheze aplicarea 
a intervenit miercuri seara 
patru zile de vărsări de singe.

Evenimentele din Cipru sînt o ur
mare a rămășițelor politicii colonia
liste de dezbinare a celor două 
naționalități care alcătuiesc popu
lația insulei. Ele s-au dezlănțuit 
la puțin timp după ce președin
tele Makarios și-a anunțat inten
ția de a revizui constituția ela
borată în urma acordurilor de la 
Londra și Zürich din 1960 și pe 
care populația a trebuit s-o accepte 
ca preț pentru acordarea indepen
denței insulei, pînă atunci colonie 
britanică.

Makarios a arătat că revizuirea 
preconizată de el are drept scop să 
elimine cauzele de fricțiuni dintre 
cele două comunități și că astfel 
s-ar putea lichida impasul creat prin 
aplicarea unei constituții ineficien
te, care consacră practic separarea 
artificială atît pe plan legislativ cît 
și administrativ, cultural și econo
mic, a celor două comunități. Maka
rios a cerut, printre altele, abolirea 
dreptului de veto separat al preșe
dintelui republicii, care este grec, și 
al vicepreședintelui, care este turc, 
căci acest drept torpilează inițiativa 
ambelor părți în problemele vitale ale 
țării. El a cerut, de asemenea, uni
ficarea administrativă a celor cinci 
principale municipalități care, create 
după principiul apartenenței națio
nale a populației, acționau în pa
ralel ; unificarea justiției, a efective
lor de poliție etc. Președintele Ma
karios a adăugat că această revizuire 
a unor articole din constituție, care 
nu corespund intereselor politice 
și economice ale republicii, nu va 
priva comunitatea turcă de dreptu
rile sale rezonabile. Extremiștii din 
comunitatea turcă, (această comuni
tate reprezintă doar ÎS la sută din 
populație) au considerat că orice mo
dificare a Constituției, în sensul pre
conizat de 
teresele și 
menținerea 
urma unei 
matice desfășurate la Londra, Ate
na și Ankara, ministrul de externe 
turc a promis că va recomanda șe
fului comunității turce din Cipru

Corespondență 
din Atena

armistițiului care 
după

Makarios, le va leza in- 
s-au pronunțat pentru 
actualelor rînduieli. In 
intense activități diplo-

să 
că ... _______ _
Makarios. Optimismul creat de per
spectiva unei eventuale înțelegeri 
a fost însă înlocuit de evenimentele 
sîngeroase care au izbucnit.

Agravarea situației din Cipru a 
provocat îngrijorare la Atena, An
kara, Londra și chiar în S.U.A. La 
Londra și Ankara au avut loc șe
dințe imediate de guvern pentru a 
examina situația critică din Cipru, 
iar la Atena s-a întrunit în același 
scop o ședință specială a „Consiliu
lui suprem al apărării naționale". 
Președintele S.U.A., Johnson, a discu
tat în trei rîndurî situația creată cu 
secretarul de stat Rusk. Pe de altă 
parte, agenția Reuter transmite că 
Consiliul permanent al N.A.T.O. de 

la Paris s-a în
trunit în secret 
pentru discutarea 
conflictului din 
Cipru. Această 
reuniune a fost 
convocată în gra
bă la cererea 

Turciei și a ascultat un raport al 
reprezentantului Turciei. Referin- 
du-se la „surse autorizate" agenția 
americană U.P.I. anunță că și Gre
cia a cerut o întrunire extraordinară 
a Consiliului permanent al N.A.T.O. 
Conform agenției, Grecia intențio
nează să ceară Consiliului să reco
mande Turciei să se abțină de la 
orice intervenție armată în Cipru.

Pe de altă parte se anunță că re
prezentantul Ciprului la O.N.U. a 
adresat lui U Thant un protest îm
potriva amestecului Turciei în tre
burile interne ale insulei. Protestul 
adresat, arată agenția Associa
ted Press, este urmarea violării ia 
25 decembrie a spațiului aerian al 
Ciprului de către avioane militare 
ale Turciei.

In timp ce trupele unificate ale 
celor trei țări asigură acum menți
nerea ordinii, președintele Makarios 
și vicepreședintele Kuciuk au luat 
de asemenea în discuție o serie de 
măsuri pentru normalizarea situa
ției.

ATENA. Kanellopoulos, liderul 
partidului de dreapta, E.R.E., însăr
cinat de regele Paul al Greciei cu 
mandatul de a cerceta posibilitățile 
de formare a unui guvern în cadrul 
actualului parlament, a avut joi o 
îndelungată întrevedere cu G. Pa- 
pandreu, fostul premier. După în
trevedere, el a anunțat că în cursul 
zilei de vineri va aduce la cunoștin
ța regelui că nu a putut găsi nici o 
soluție pentru rezolvarea crizei 
guvern.

BAGDAD. France Presse transmite 
că noi condamnări Ia muncă silnică și 
pedepse cu închisoarea au fost’ pronun
țate de primul tribunal militar din 
Bagdad. Nassif Al Hajjaj, fost director 
al ziarului comunist „Saout al Talya" 
(„Drumul avangardei“), interzis în pre
zent, a fost condamnat la zece ani mun
că silnică. Al Hajjaj fusese arestat în 
primele zile după lovitura de stat din 
8 februarie 1963, Aceeași pedeapsă a 
fost pronunțată împotriva unui funcțio
nar al securității publice, Loti Kakhem, 
pentru apartenență la o celulă comu
nistă.

Alți trei patrioți au fost condamnați 
la pedepse cu închisoarea pentru „pro
pagarea de idei «subversive»“.

CAIRO 26 (Agerpres). — Repre
zentanți ai organizațiilor patriotice 
din Aden care luptă împotriva do
minației coloniale, întruniți într-o 
ședință specială, au hotărît consti
tuirea unui front unit, relatează a- 
genția M.E.N. Din acest front 
urmează să facă parte Liga Arabiei 
de sud, Partidul socialist popular și 
alte organizații.

în cursul ședinței s-a elaborat o 
„Cartă a acțiunii naționale“, cuprin- 
zînd revendicările mișcării de eli
berare în vederea normalizării si
tuației din Aden și a cuceririi inde
pendenței reale de către acest teri
toriu. Revendicările principale pre
văd : punerea în libertate a deținu- 
ților politici, asigurarea libertăților 
democratice, organizarea de alegeri 
libere în baza principiului autode
terminării.

Agenția M.E.N. relatează că situa
ția din Aden, unde autoritățile bri
tanice au arestat peste 5 000 de per
soane, s-a agravat și mai mult. La 
25 decembrie,, guvernul din Aden a 
avertizat pe înaltul comisar englez 
al Adenului și protectoratelor din 
Arabia de sud că va demisiona dacă 
comisarul suprem nu va ordona eli
berarea celor arestați. Liderii sindi
catelor și Partidului Popular Socia
list din Aden, care se află în închi
soare, continuă greva foamei decla
rată la 23 decembrie.

Conferința Organizației țârilor 
exportatoare de petrol

SUPRAVIEȚUITORI
DE PE „LACONIA" RELATEAZĂ 

PERIPEȚIILE SALVĂRII

Tirg comercial 
neobișnuit

RYAD 26 (Agerpres). — La Rÿad 
început miercuri conferința a-

Poziția unor deputați 
din aripa stingă a P.S. Italian

După cum a transmis agenția 
France Presse, comisia de litigii a 
P.S.I. va examina cazul lui Tullio 
Vecchietti, conducător al aripii 
stingi a P.S.I., și al celor 25 de de
putați de această tendință, care au 
votat împotriva participării lui Nenni 
la guvernul Moro.

Cei 25 de deputați ai stîngii socia
liste au hotărît să nu se prezinte 
în fața comisiei la care au fost defe
riți pentru motive disciplinare.

OTTAWA 26 (Agerpres). — De cu- 
rînd a avut loc la Toronto în Ca
nada un neobișnuit tîrg comercial. 
El cuprindea modele de mărfuri pe 
care organizatorii doreau nu să le 
vîndă ci să le cumpere. Inițiat de că
tre provincia canadiană Ontario, el 
era menit să stimuleze firmele au
tohtone să producă mărfuri care în 
mod obișnuit se aduc din străinătate, 
grevînd astfel economia acestei țări.

a _
nuală a Organizației țărilor expor
tatoare de petrol (O.P.E.C.). Din a- 
ceastă organizație fac parte un nu
măr de țări producătoare de petrol 
din Asia și Africa, precum și Ve
nezuela. Actuala conferință dezbate 
măsurile pe care țările producătoa
re de petrol trebuie să le ia pentru 
a asigura o împărțire mai echita
bilă a veniturilor realizate din ex
ploatarea bogățiilor lor naturale. Ea 
a fost precedată de importante tra
tative între secretarul general al 
O.P.E.C., Rouhani, și reprezentanții

Nota guvernului R. A. II. adresată 
Secretariatului Ligii AraDc

AL. GHEORGHIU

La Nicosia, în aceste zile

CAIRO 26 (Agerpres). — Agenția 
M.E.N. anunță că guvernul R.A.U. a 
adresat Secretariatului Ligii Arabe 
o notă în care cere oficial organiza
rea unei conferințe arabe la nivel 
înalt la care să fie stabilite acțiu
nile împotriva planului Izraelului 
de a modifica cursul Iordanului. La 
această conferință ar urma să ia 
parte șefii celor 13 state membre 
ale Ligii Arabe.

Agențiile de presă relatează că 
guvernul sirian, regele Hussein al 
Iordaniei, președintele As Sallal al 
Yemenului și Kuweitul au anun
țat că sînt gata să participe la o 
asemenea conferință. Propunerea 
președintelui R.A.U. a fost salutată 
de ambasadorii Tunisiei și Libiei la 
Cairo și se află în studiul celorlalte 
guverne ale țărilor arabe.

Plenara C-.C. al P.C 
din Chile

SANTIAGO DE CHILE 26 (Ager
pres). — La Santiago a avut loc o 
plenară a C. C. al P. C. din Chile, 
care a discutat situația politică din 
țară în legătură cu apropiatele ale
geri prezidențiale și unele probleme 
ale situației internațiohale. A fost 
adoptată o rezoluție în care poporul 
chilian este chemat să ceară guver
nului promovarea unei politici înte
meiate pe principiile neamestecului 
în treburile interne ale altor țări și 
pe respectarea drepturilor popoare
lor la autodeterminare.

France Presse transmite: 
Nofal, secretar general

Agenția 
Dr. Sayed 
adjunct al Ligii arabe, a declarat 
miercuri că conferința „la nivel 
înalt“ a șefilor de stat arabi pro
pusă de președintele Nasser ar pu
tea să aibă loc în cursul primei săp- 
tămîni a lunii ianuarie, mai precis 
la 6 ianuarie.

societăților care exploatează petro
lul acestor țări. Societățile au refu
zat să satisfacă revendicările țărilor 
producătoare de a împărți în mod 
egal între societăți și guvernele res
pective profiturile realizate din ex
ploatarea petrolului. Se așteaptă ca 
la această conferință să fie adoptate 
măsuri care să forțeze societățile 
petroliere să accepte revendicările 
țărilor producătoare.

Deschizînd conferința, primul mi
nistru al Arabiei Saudite, prințul 
moștenitor Feisal, a subliniat în cu- 
vîntarea sa că țările producătoare 
de petrol, întrunite la Ryad, urmă
resc să asigure respectarea dreptu
rilor lor naturale de a dispune de 
bogățiile subsolului lor.

S-a trecut apoi la examinarea pro
blemelor aflate pe ordinea de zi. 
Ședințele sînt secrete.

LONDRA 26 (Agerpres). 
britanic 
mează că în ultima vreme o nouă 
societate americană și-a făcut in
trarea pe piața petrolieră engleză. 
Este vorba de societatea „Amoco“, 
filială a trustului american „Stan
dard Oii of Indiana“, care, „recent, 
în modul cel mai discret, și-a înce
put operațiile la Newcastle-un
der-Lyme“.

Ziarul
„Financial Times“ infor-

BONN. cum relatează
France Presse, în zilele de 27 și 28 
ianuarie 1964 cancelarul vest-ger- 
man, Ludwig Erhard, însoțit de 
Schroeder, ministrul federal al afa
cerilor externe, va face o vizită ofi
cială la Roma.

NAIROBI. Agenția France Presse 
anunță că în urma decretării stării 
excepționale în Kenya, Jomo Keny
atta, șeful guvernului acestei țări, 
și-a amînat vizita pe care urma să 
o întreprindă în Etiopia. El trebuia 
să discute cu conducătorii Etiopiei 
situația care s-a creat la frontiera 
din nordul ■ Kenyei.

NEW YORK. Agențiile de presă 
anunță că bilanțul provizoriu al ac
cidentelor de circulație din Statele 
Unite din zilele de 24 și 25 decem
brie era miercuri 
morți.

seara de 243 de

m PRAGUL VRUI ROG AR OG LGPJE SI RĂOEJBI
Lupta forțelor democratice ale 

poporului portughez împotriva do
minației fascismului și a celei mai 
dureroase dintre consecințele sale, 
războiul, durează de multă vreme, 
de peste 30 de ani. Ea a făcut și face 
încă necesare jertfe multe și grele. 
Dar forțele democratice din Portuga
lia nu și-au pierdut curajul și nu 
și-l vor pierde. Anul ce se încheie 
a arătat cu claritate că pozițiile re
gimului lui Salazar devin tot mai 
șubrede. în țară frontul luptei anti
fasciste cuprinde mase tot mai largi. 
Peste hotare regimul se izolează din 
ce în ce mai mult, pentru simplul 
motiv că sprijinirea lui devine 
mai compromițătoare.

Defavorabil lui Salazar este și 
ceputul de destindere conturat în 
cursul anului 1963 în relațiile dintre 
Est și Vest, început concretizat în
deosebi în Tratatul pentru interzi
cerea experiențelor nucleare în trei 
medii. Fapt este că acest tratat nu a 
stîrnit entuziasm în cercurile ofi
ciale de la Lisabona, care l-au sem
nat numai pentru că nu au cutezat 
să-și exprime fățiș adevăratele sen
timente.

Portugalia este unul din membrii 
activi ai coaliției atlantice. O bază de 
aviație și un depozit de arme ato
mice au fost instalate în insulele 
Azore. Trei baze de rachete au fost 
construite pe teritoriul continental 
al Portugaliei, la Coimbra, Marco 
de Grilo și Sesimbra, precum și vreo 
zece baze de radar, terenuri de avia
ție etc.

în țară, șubrezirea pozițiilor re
gimului fascist își găsește în primul 
rînd expresia în intensificarea ac
țiunilor de masă pentru pace, împo
triva cursei înarmărilor, împotriva 
războiului colonial, pentru democra
ție și libertate. Sute de mii de por
tughezi au ieșit pe.străzi pentru a 
manifesta în acest scop la 1 și 8 
mai, la 5 octombrie înfruntînd ne
înarmați gloanțele mitralierelor lui 
Salazar. Au căzut cîțiva morți. Dar 
strigătele: „Jos fascismul!“ și „Pace

și libertate pentru Angola și Gui
neea !“, s-au ridicat cu putere. Nu
mai la trei luni după începutul noii 
faze de luptă a maselor, ziua în care 
autoritățile au încercat să confiște 
salariile oamenilor, muncii pentru a 
susține războiul colonial, s-a trans
format într-o zi de grevă generală, 
în Angola s-au produs acte de nesu
punere în masă ale trupelor trimise

tot

în-

să ducă război împotriva mișcării 
de eliberare. Acum trei luni, două 
companii au refuzat să lupte. Creș
te numărul dezertorilor atît în uni
tățile din Angola, cît și în Portuga
lia însăși.

încă în alegerile din 1958, deși fal
sificate ca toate alegerile efectuate 
sub fascism, s-a văzut că numărul 
celor ce se opun regimului este în 
creștere. Ulterior, politica lui Salazar 
de subordonare față de monopolu
rile străine, precum și împovărăto
rul război colonial din Africa, au 
dus la o îndepărtare de regimul 
fascist pînă și a unei părți a bur
gheziei; cu tot caracterul ezitant al 
pozițiilor acesteia.

Această evoluție se explică și prin 
faptul că războiul colonial, care ne
cesită întreținerea costisitoare a 
unui corp expediționar de peste 
30 000 de oameni numai în. Angola, 
a agravat și mai mult situația eco
nomică generală a țării. Cu toate că 
este o putere colonialistă, Portuga
lia posedă în același timp o econo
mie care, prin numeroase aspecte, 
este supusă la rîndul ei unei domi
nații din partea monopolurilor străi
ne. Dar, ca pretutindeni unde do
mină aceste monopoluri, țara este 
una din cele mai slab dezvoltate din
Europa: agricultura joaca rolul prin
cipal, iar 75 la sută din exportul 
ei este constituit, după statistici o-

ficiale, din materii prime. Războiul 
colonial a făcut ca jumătate din bu
get să fie alocat cheltuielilor milita
re. Cu toate împrumuturile primite 
din partea „aliaților“ atlantici, im
pozitele au fost sporite, de asemenea, 
în mod simțitor și rapid. S-a înrău
tățit situația a numeroase categorii 
sociale, printre care a studenților, a 
profesorilor, și altor categorii de ce
tățeni. Iată de ce, mai ales în ultima 
vreme, unii reprezentanți ai micii 
burghezii se lansează în tentative 
disperate și lovituri militare. Neîm
binate cu lupta maselor, aceste în
cercări, deseori spectaculoase, sînt 
lipsite de eficacitate. Semnificativ 
este însă faptul că printre cei care 
luptă împotriva regimului se află și 
unii foști slujitori și beneficiari ai 
salazarismului. Aceștia îl părăsesc 
acum, cînd regimul s-a înglodat cu 
încăpățînare într-un război colonial

fără ieșire, care ridică tot mai sus 
valul indignării popoarelor africane 
și lumii întregi.

Nu trebuie subestimate însă greu
tățile ce stau încă în calea popoa
relor asuprite din coloniile portu
gheze precum și a luptei antifascis
te de eliberare dusă de poporul por
tughez însuși. Principala dintre 
acestea o constituie sprijinul primit 
de regimul salazarist din partea 
N.A.T.O. In ciuda vastei acțiuni de 
protest desfășurate pe plan mondial 
împotriva războiului 
Angola, armamentul 
niale continuă să se

Nemulțumirea și 
populare, în fruntea 
eroicul partid comunist care acțio
nează din adîncă ilegalitate, cresc 
necontenit, anunțînd ziua eliberării 
poporului portughez de sub jugul 
regimului fascist al lui Salazar.

Poporul portughez pășește în noul 
an cu nădejdi reînnoite în succesul 
luptei sale pentru pace, democrație 
și o viață mai bună.

TUNIS. Habib 
fiul președintelui 
numit secretar general al republicii. 
El va conduce în această calitate 
cabinetul președintelui.

BRAZZAVILLE. A fost anunțată 
componența nouluF guvern al Repu
blicii Congo (Brazzaville). Primul 
ministru este Pascal Lissouba, care 

■ deține în același timp și portofoliul 
agriculturii.

Burghiba-junior,
Tunisiei, a fost

DELHI. La Delhi a fost dată pu
blicității o declarație a Congresului 
Național al Sindicatelor din India 
în legătură cu hotărîrea guvernului 
S.U.A. de a extinde zona de acțiune 
a Flotei a VH-a și asupra Oceanu
lui Indian. „Clasa muncitoare din 
India care s-a aflat întotdeauna în 
fruntea luptei pentru independența 
țării noastre, se subliniază în decla
rație, protestează împotriva scestei 
acțiuni“.

PARIS. La 26 decembrie, a înce
put la Paris procesul intentat uneia 
dintre căpeteniile O.A.S. — fostul 
colonel Antoine Argoud. Acesta a 
participat activ <la acțiunile teroriste 
ale O.A.S. în Algeria și în Franța. 
El a fost unul dintre principalii 
conducători ai puciului de la Alger 
din aprilie 1961, pentru care a fost 
judecat și condamnat la moarte în 
contumacie. Argoud este apărat de 
6 avocați. El a refuzat să răspundă 
la întrebările puse de președintele 
completului de judecată sub moti
vul că tribunalul n-ar avea dreptul 
să-l judece, pretextînd că extrăda
rea sa din R.F.G. ar fi ilegală. După 
cum se știe, în timp ce se afla fugit 
la München, el a fost răpit și pre
dat autorităților franceze. Tribuna
lul a respins cererea apărării în le
gătură cu așa-zisa ilegalitate a extră
dării acuzatului.

896 supraviețuitori, 96 morți și 36 
dispăruți, acesta este acum bilanțul 
catastrofei vasului „Laconia" publi
cat la Londra — transmite a- 
genția France Presse. Aceeași agen
ție relatează că un număr de supra
viețuitori ai catastrofei au fost de
barcați la Casablanca de pe vasul 
„Montcalm“. Un membru al echipa
jului, Ryold Lechner, a relatat amă
nunte despre catastrofă :

„Era ora 23,29, cînd trei explo
zii succesive s-au auzit în apropie
rea salonului de coafură, probabil 
în sala mașinilor. Pe punte a izbuc
nit o flacără puternică. S-a dat a- 
larma și am înțeles imediat că fo
cul se va extinde foarte repede. Co
mandantul vasului a luat imediat 
măsurile care se impuneau ; eva
cuarea bărcilor de salvare cu femei 
și copii. Am asistat la cîteva acte 
disperate — cîțiva pasageri s-au a- 
runcat în apă. Apoi evacuarea a 
decurs calm“.

Profesorul englez Hugue Rey
nold a stat patru ore în apă înainte 
de a putea ajunge pe bordul vasu
lui „Montcalm“. El a declarat că, în 
timp ce lumea se îngrămădea să ia 
un loc în bărcile de salvare, a pre
ferat să se arunce în apă și că, în 
ciuda celor 60 de ani ai săi, fiind un 
excelent înotător, a reușit să ajungă 
la „Montcalm“ împreună cu un 
grup de înotători.

Patrick Gordon Walker, purtător 
de cuvînt al partidului laburist în. 
domeniul afacerilor externe, a de-Z 
clarat :

„Avînd în vedere gravele acuzații 
ridicate ca urmare a dezastrului va
sului „Laconia", guvernul ar trebui 
să deschidă imediat o anchetă“. „In
diferent de pavilionul sub care era 
înregistra* acest vapor — a conti
nuat el — pasagerii erau aproape 
toți britanici și croaziera era orga
nizată de agenții unei societăți cu 
sediul în țara noastră“.

eu contra 
fumatului

Ziarul „Liberation" informează că 
într-o serie de țări occidentale nu
meroși fumători s-au lăsat de fumat gra
ție unui drajeu, care elimină în mod 
progresiv dorința de a fuma. Drajeul 
a fost experimentat în Franța asupra 
unui număr de 30 908 fumători. 
Rezultatul : 28 683 dintre aceștia,
ceea ce reprezintă un procentaj de 92,8 
la sută, au încetat să fumeze în 6 pînă 
la 22 de zile.

Puiernic uragan 
în Turcia

colonial din 
trupelor colo- 
modernizeze. 
lupta maselor 
cărora se află

Asupra orașului Mardin din sud- 
estul Turciei și a regiunii înconju
rătoare s-a abătut up uragan vio
lent care a distrus aproape toate 
clădirile din acest oraș. Vîntul pu
ternic a smuls acoperișurile de p.. 
casele de locuit, spitalele și școlile 
din Mardin, a perturbat legăturile 
telefonice. Din cauza unor avarii la 
liniile de înaltă tensiune, în diferite 
cartiere ale orașului au izbucnit in
cendii.

JOAO CARVALHO

Muncitoare portugheze lucrînd în condiții grele Ia o ocnă de sare

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R.P.R. ; Giselle — (orele 19,30) ; Tea
trul de stat de operetă : Rosemarie — 
(orele 19,30) ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale' (Sala Comedia) : Nevestele 
vesele din Windsor — (orele 19,30); (Sala 
Studio) : Matineu poetic „Din poezia 
posteminesciană“ — (orele 15,30): Mașina 
de scris — (orele 19,30) ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1) : Cezar și Cleopatra — (orele 
19,30) ; (Sala Studio — din str. Alex. Sa
lua nr. 76 A) : Noaptea e un sfetnic bun 
— (orele 19,30) ; Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : Act venețian _ (orele 
19,30) ; (Sala Studio) : Scandaloasa legă
tură dintre domnul Kettle și doamna 
Moon — (orele 20) ; Teatrul de Comedie: 
Umbra — (orele 19,30) ; Teatrul muncito
resc C.F.R.-Giulești: Băiat bun, dar... cu 
lipsuri - (orele 19,30) ; Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile) : Chirita 
în provincie — (orele 20) ; (Ia sala din 
str. Eremia Grigorescu, fost cinema 
„V. Alecsandri") : Misterul cizmei — (o- 
rele 9,30), Descoperiți-1 pe „N“ — (orele 
17) ; Teatrul evreiesc de stat : Firul de 
aur — (orele 20) ; Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase” (Sala Savoy) : Revista de 
altădată — (orele 20) ; (Sala din Calea 
Victoriei 174) : Stelele estradei — (orele 
20) ; Teatrul Țăndărică (Sala Academiei): 
Năzbitiile lui Țăndărică — (orele 9) : 
Umor pe sfori — (orele 11,30) ; (la Casa 
de Cultură a tineretului din raionul 
„N. Bălcescuț) : Elefănțelul curios — 
(orele 15) ; Ansamblul de cîntece și dan
suri al C.C.S. : Zboară cîntec drag — 
(orele 20) ; Circul de stat : Aventurile 
lui Don Quijote în arenă _ (orele 19.30).

CINEMATOGRAFE : Nu-i loc pentru 
al treilea : Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Modern (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Moartea se numește Engel
chen: Republica (9,30; 12; 14,45; 17,30; 20). 
Cavalerul Pardaillan — cinemascop: Ex
celsior (10.45; 13: 15,15; 17,30; 20). Feroviar 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Tomis (10; 
12; 14; 16; 18; 20), Arta (15; 17; 19; 21). 
Cu toții acasă : București (9,15; 11,30:

str. 
„V.

13.45; ÎS,15: 18,30; 20,45). Seara prietenilor 
filmului ; Carpați (orele 19). Agatha, la- 
să-te de crime ! Carpați (10; 12; 14; 16), 
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
înfrățirea între popoare (15; 17,15; 19,30), 
Grivlța (10; 12; 14; 16,15; 18,30: 20,45). Nu 
ești singur : Tineretului (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Ei cuceresc cerul : Festival 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Melodia (10: 12,15: 
16; 18,15; 20,30). Arhiva secretă de pe 
Elba : Central (9,30; 11,45; A. -----
20,45), Cultural (14; 16; 18.15; 20.30) 
dor — ci . .
mina (9,30; 
12,30; _________ .... ....... .
Ferentari (10: 15; 18.45), Giulești (14.30. 
18). Taxiul morții : Union (15; 17; 19: 21). 
Povestea Scufiței Roșii : Doina (orele 
10), Escondida (11,30; 13; 14,30; 16,30, 18,30: 
20,30). Un ciclu de filme documentare : 
Timpuri Noi (de la orele 10—21 în conti
nuare). Rosemarie : victoria (10; 12,15: 
14,30; 16,30; 18,30; 20.30). Misterele Parisu
lui — cinemascop : Dacia (9: 10.45; 12,45; 
14,45; 16.45; 19; 21,15). Electra : Buzesti 
(16: 18,15; 20,30). A dispărut o navă :
Crîngași (10; 16; 18,15; 20.30), Pacea (16: 
18; 20). Primul reportaj — cinemascop : 
Unirea (16; 18; 20). Volga (10; 12; 16: 18,15: 
20,30). Lacrimi tîrzii : Flacăra (12; 16; 18;
20) . Ah, acest tineret ! : Vitan (15.30; 18;
20,30). Ucigașul și fata : Miorița (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Printre oameni huni: 
Munca (16; 18,15; 20,30). Elena din Troia 
— cinemascop: Popular (14,15; 16,30:
18,45; 21). Mi-am cumpărat un tată — 
cinemascop : Moșilor (15: 17; 19; 21). Le
gea e lege : Viitorul (15:' 17: 19: 21). Va
canță la mare —, cinemascop ; Colentlna 
(16; 18; 20). Tamango : Luceafărul (15-, 
17; 19; 21). Războiul vesel: Progresul (15; 
17; 19; 21). Cînd vine pisica — cinema
scop : Flamura (10; 12,15; 16; 18,15: 20,30). 
Ultimul meu tango: Lira (14,30; 16,45; 19;
21) . Vîrsta dragostei : Drumul Sării (16: 
18; 20). Jurămîntul soldatului Pooley : 
Cotrocenl (15; 17; 19; 21). Alerg după o 
stea : Adesgo (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Carmen de la Ronda : Cosmos (14; 16; 
18; 20).

Arhiva secretă
... ___ ; 14; 16.15; 18.30:

. ' . ...... Tu-
- cinemascop (ambele serii) : Lu- 

12,15; 16, 19,30), Bucegi (9;
16; 19,30). Floreasca (11; 16,30; 20),

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Tranzls- 
toarele, de Ing. N. Luncescu. 19,00 —
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru
pionieri șl școlari : Să împodobim pomul 
de iarnă. 19,30 — filmul pentru copil 
„Cinci și unu“. 19,45 — Vidra de mare 
(film documentar), 20,00 — Emisiunea: 
Săptămîna. 21,00 — Muzică ușoară înre
gistrată -e peliculă. In încheiere : Bule
tin de știri și buletin meteorologic.

CUM E VEEMEA
Ieri in țară : Vremea a continuat să 

se încălzească ușor. Cerul a fost varia
bil, mai mult noros in Ardeal. Au căzut 
precipitații locale, sub formă de ploaie 
și burniță, în Muntenia și Dobrogea, 
unde pe alocuri s-a format polei. In 
Transilvania precipitațiile au fost cu to
tul izolate. Vîntul a suflat în general 
slab, exceptînd. sud-estul tării, unde a 
suflat potrivit, predominînd din sectorul 
sud-vestic. Temperatura aerului, la ora 
14. înregistra valori cuprinse între 9 gra
de la Cîrrrpulung Muscel Și minus 
3 grade la Dîlga și C'orugea. In Bucu
rești : Vremea s-a încălzit ușor Cerul 
a fost variabil, vîntul a suflat potrivit- 
din sud-vest. Temperatura maximă a 
atins zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28. 29 
și 30 decembrie. In țară : Vreme relativ 
umedă cu cerul variabil, mai mult no
ros. Vor cădea precipitații sub formă 
de burniță și lapoviță în sudul țării și 
sub formă de ninsoare în nord. Vînt 
potrivit din sectorul vestic. Temperatura- - 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre zero și minus 10 grade, local mai 
coborite în fiordul țării, iar maximele -- 
între minus 5 și plus 5 grade. Ceață șl 
polei local. In București : Vreme relativ-- 
umedă cu cerul variabil, mai mult no
ros. Vor cădea precipitații sub formă " 
de burniță și lapoviță. Vînt potrivit - 
Temperatura staționară. Ceață și polei!
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