
Ieri m început lucrările celei de-a șaptea sesiuni a Marii 
Adunări Naționale, care face bilanțul activității rodnice, pline 
de avînt a oamenilor muncii în anul 1964 și dezbate prevede
rile planului și bugetului de stat pe 1965.

Succesele obținute în înfăptuirea planurilor economice elabo
rate de partid sînt pentru poporul nostru un imbold de a-și consacra 
întreaga sa capacitate creatoare îndeplinirii importantelor obiec
tive prevăzute pentru 1965 — ultimul an cil șesenalului.

SESIUNEA MARII ABUNÀRI NAȚIONALE
La Palatul Marii Adunări Naționale au început sîmbătă dimineață 'lucrările celei de-a șaptea sesiuni a celei de-a patra legislaturi a Marii 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, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, Dumitru Co- liu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Mihai Dalea, Gheorghe Gaston Marin, Gogu Rădulescu, Constantin .Tuzu.In loja din stingă au luat loc tovarășii : Avram Bunaciu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gri- ,gore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, membrii Consiliului de Stat.La sesiune sînt prezenți, în calitate de invitați, conducători ai instituțiilor centrale, ai organizațiilor obștești, evidențiați în producție din întreprinderile bucureștene, oameni de știință și cultură, ziariști romîni și corespondenți ai presei străine.La deschiderea sesiunii au asistat șefii misiunilor diplomatice acreditați în R. P. Romînă.Președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Ștefan Voitec, a deschis lucrările sesiunii.Marea Adunare Națională a aprobat în unanimitate următoarea ordine de zi :

— Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1964 și cu privire la planul de stat pe anul 1965.— Proiectul de lege pentru a- probarea bugetului de stat pe anul 1965.— Proiectul de lege pentru modificarea articolului 25 din Constituția R. P. Romîne.— Proiectul de lege pentru modificarea articolelor 11 și 12 din legea nr. 9 din 1952 pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională.— Proiectul de lege pentru ratificarea decretelor normative emise de Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne între sesiunile M.A.Nîntîmpinat cu vii aplauze, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, a prezentat Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1964 și cu privire la planul de stat pe anul 1965.în continuarea lucrărilor, tovarășul Aurel Vijoli. ministrul finanțelor, a prezentat din însărcinarea guvernului raportul cu privire la Proiectul de lege pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 1965.Dezbaterea generală asupra primelor două puncte din ordinea de zi va începe luni.Comisiile economico-financiară și juridică ale Marii Adunări Naționale s-au întrunit pentru a-și continua lucrările. (Agerpres)

Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat 
pe anul 1964 și cu privire ia plănui de stat pe anul 1965

prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer
Tovarăși,Anul 1964, care se încheie peste cîteva zile, a fost un an de noi succese în dezvoltarea economică și social-culturală a patriei noastre. Datele preliminare privind îndeplinirea planului de stat arată o dată în plus că aplicarea neabătută a politicii de industrializare a țării, promovată de partidul nostru, asigură lărgirea și perfecționarea bazei tehnice-materiale a socialismului, constituie fundamentul trainic pentru creșterea armonioasă, în ritm susținut, a ramurilor economiei naționale, pentru făurirea unui trai

mai bun al tuturor celor ce muncesc.Ca rezultat al muncii rodnice, pline de avînt, a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, planul producției globale industriale pe acest an va fi depășit cu peste 2 la sută, rea- lizîndu-se o producție cu 14 la sută mai mare față de anul trecut. Pînă la 20 decembrie, un număr de 473 întreprinderi, îndeosebi din industria petrolului și chimiei, industria construcțiilor de mașini, exploatarea și prelucrarea lemnului, industria materialelor de construcții, industria ușoară și alimentară, au îndeplinit planul anual.

pe an, instalațiile hidroenergetice pentru centralele de pe Bistrița, linii automatizate de produse ceramice pentru construcții, instalații pentru fabrici de placaje și mobilă, complexe de morărit și panificație.O altă formă sub care industria constructoare de mașini contribuie la dotarea tehnică a economiei este participarea sa în măsură tot mai însemnată la echiparea complexelor industriale ce se construiesc. Astfel, o parte importantă din instalațiile și agregatele combinatelor de îngrășăminte, fabricii de alumină, laminorului de tablă groasă de la Galați, fabricilor de ciment prin procedeu uscat și altele sînt livrate sau se asimilează de uzinele noastre.

üeafeàri și perspective și prevederile planului
pe anul 1965

de stat

• Planul producției globale in- 
.. dusiriale pe acest an va ii depă

șit cu peste 2 la sută, realizin- 
du-se o producție cu 14 la sută 
mai mare față de anul trecut.

o Comparativ cu 1963, produc
ția industriei energiei electrice și 
termice a sporit cu peste 2? la 
sută, a industriei chimice cu 23 la 
sută, a industriei construcțiilor de 
mașini și prelucrării metalelor cu 
aproape 18 la sută.

o Volumul investițiilor a fost in 
perioada I960— 1964 de circa 
două ori mai mare decît în cei 
cinci ani precedenți. în 1964 au 
intrat în funcțiune 56 de întreprin
deri și secții noi înzestrate cu 
tehnică avansată. Concomitent a 
continuat modernizarea întreprin
derilor existente.

• Pe ansamblul industriei, pro
ductivitatea muncii va fi cu peste 
10 la sută mai mare decît în anul 
trecut.'

• Producția agricolă medie din 
perioada 1960—1964 a fost cu 12 
la sută mai mare decît media ce
lor cinci ani anteriori.

o în cinci ani ai șesenalului, in
vestițiile statului în agricultură au 
însumat 23 miliarde lei, sltuîndu- 
se astfel la nivelul prevederilor 
din Directivele Congresului al 
IlI-lea al partidului pentru întrea
ga perioadă de șase ani.

o Vînzările de mărfuri cu amă
nuntul prin comerțul socialist au 
fost în anul 1964 de 4,4 ori mai 
mari decît în anul 1950.

• Comparativ cu realizările din 
1964, producția industrială va fi 
în anul viitor cu 13 la sută mai 
mare. Se va asigura astfel, în ul
timul an al șesenalului, o pro
ducție industrială de 2.25 ori mai 
mare decît în 1959, față de 2,1 ori 
cit 3-a prevăzut în Diieuîivelé 
Congresului al IlI-lea al P.M.R.

® Volumul investițiilor din fon
durile statului va însuma anul 
viitor 42 miliarde lei, ceea ce re
prezintă cu circa 11 la sută mai 
mult decît realizările preliminare 
din acest an.

® Pentru anul 1965 se prevede 
în industrie o sporire a producti
vității muncii cu 9 la sută față de 
1964.

o In anul viitor, agricultura va 
dispune de 81 500 de tractoare fi
zice, mai mult de 66 000 de semă
nători, 36 000 de combine pentru 
păioase, precum și de numeroase 
alte mașini agricole.

o Veniturile bănești ale popu
lației vor fi în 1965 cu aproape 9 
miliarde de lei mai mari decît în 
1964.

o In 1965 se vor da în folosința 
oamenilor muncii încă 53 000 de 
apartamente cu un grad de con
fort sporit, va crește proporția a- 
partamentelor cu 3 și 4 camere.

» Fonduri care însumează pes
te 22 miliarde de lei, adică de 1,8 
ori mai mult decît în anul 1959, 
sînt destinate dezvoltării învăță- 
mîntului, culturii și științei, ocro
tirii sănătății și altor acțiuni so- 
cial-culturale.

Ca și în anii precedenți, ramurile industriei grele, hotărîtoare pentru progresul întregii economii, s-au dezvoltat îritr-un ritm superior celui pe ansamblul industriei. Comparativ cu 1953, producția industriei energiei electrice și termice a sporit 'cu peste 23 la sută, a industriei chimice el> 23 la sută, a ■’ ir:dusta'X-'/■ construcțiilor de mașini și prelucrării metalelor cu aproape 18 la sută.Continuîndu-se lărgirea bazei e- nergetice a țării, în cursul acestui an au intrat în funcțiune noi agregate în centrale electrice, însumînd o putere instalată de 600 megawați, adică mai mult decît întreaga putere existentă în Romînia antebelică. Se desfășoară în mod susținut lucrările de la hidrocentrala Argeș și a fost deschis marele șantier al hidrocentralei de la Porțile de Fier, pe care o construim în colaborare cu Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. In decurs de cinci ani s-a dublat consumul de energie e- lectrică, ceea ce constituie o realizare însemnată, dat fiind rolul energiei electrice ca factor esențial al dezvoltării economiei moderne, al extinderii mecanizării și automatizării producției.în industria metalurgică au intrat în funcțiune la Hunedoara două cuptoare Martin cu o capacitate anuală de cîte 270 mii tone fiecare ; continuă cu intensitate construcția noului combinat siderurgic de la Galați și se apropie data intrării în

funcțiune a uzinei de la Slatina. Planul de acest an se depășește mii de tone la oțel și cu peste 80 mii toneInșini,mai. mare i decît r.W - «revăzută în.. 1... . ..L .... r. , . , , .......

aluminiu producție cu circa depe150

Aceste realizări sînt o expresie atît a modernizării întreprinderilor producătoare, cît și a maturizării și îmbogățirii experienței cadrelor. Ele reprezintă rezultatul orientării date de partid industriei noastre constructoare de mașini, orientare care va continua și în viitor, pentru ca a- ceastă ramură să-și îndeplinească în cele mai bune condiții rolul său în înzestrarea tuturor sectoarelor economiei cu mijloace de producție perfecționate.Importante resurse materiale și bănești au fost concentrate și ■ în cursul acestui an pentru dezvoltarea îți continuare a industriei chimice.

să se obțină, dintr-o tonă de țiței, produse în valoare cu aproximativ 43 la sută mai mare decît în 1959, iar în industria de exploatare și prelucrare a lemnului, valoarea produselor fabricate dintr-un metru cub de masă lemnoasă va fi mai mare cu peste 86 la sută.Ca urmare a introducerii susținute a tehnicii moderne și creșterii preocupării întreprinderilor pentru o mai bună organizare a producției și a muncii, pentru ridicarea calificării muncitorilor, în acest an se depășesc sarcinile de plan cu privire la creșterea productivității muncii; pe ansamblul industriei, productivitatea muncii va fi cu peste 10 la sută mâi mare decît în anul trecut; depășiri mai importante ale planului la acest indicator principal au înregistrat întreprinderile industriei metalurgice, ale industriei cărbunelui și minereurilor, construcțiilor de mașini, economiei forestiere, materialelor de construcții, industriei ușoare. Menționăm cu satisfacție înfăptuirile în acest domeniu, întrucît ele reflectă economia de muncă socială, ridicarea continuă a eficienței activității economice.Pentru anul 1965 se prevede în industrie o sporire a productivității muncii cu 9 la sută față de 1964. în

construcții, există condiții ca productivitatea muncii să crească în- tr-un ritm mai accentuat decît în anii precedenți, sporul de 7 la sută, stabilit prin plan, reprezentînd o sarcină minimală. Prin elaborarea și înfăptuirea de către fiecare întreprindere și șantier a unui plan judicios de măsuri care să asigure indici înalți de folosire a tehnicii, perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor, vom asigura în continuare creșterea susținută a productivității muncii.în ce privește reducerea prețului de cost și a cheltuielilor de circulație, planul pe ultimul an al șesenalului prevede realizarea pe această cale a unui volum de economii de peste 4 miliarde de lei. Acțiunea de micșorare a prețului de cost trebuie concentrată în continuare pe reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie la unitatea de produs, în condițiile respectării normelor de consum de materiale, legate de prescripțiile privind îmbunătățirea calității produselor. Și în, anul care vine să dovedim toată grija pentru gospodărirea cu maximum de eficiență a resurselor materiale și bănești.la fontă.industria construcțiilor de ma- producția realizată în 1964 este • Au intrat în funcțiune noi instalații mo i'n L. rî oI- . .-«’•AJ-lr . riT’&iryo nrt i to î •*> 1 -*. ,j • «>« • _ ■ - - .p&aul - șesenăl pehA li , ' dn-tl4 ■<S3c.A1- Constructorii de mașini din țara noastră au reușit ca, pe lîngă ma-|l șini și utilaje, să treacă și la produtf-Vj ția de linii tehnologice complete, I ceea ce reprezintă o nouă treaptă, superioară, în dezvoltarea acestei ramuri.Rezultate importante au fost obținute in asimilarea și introducerea în fabricație a noi tipuri de mașini și utilaje, la diale. în 1964 produse de performanțe amintim : autocamioane de 5 tone, noul tip de vagon de călători, auto- transformatoare de 200 mii kilovolți- amperi pentru tensiunea de 220 mii volți. S-au pregătit pentru producția anului viitor : un nou tip de instalație de foraj pentru mari adîncimi, locomotive Diesel hidraulice, strunguri carusel cu diametrul de 2 500 mm, războaie automate de țesut mătase și altele.Au continuat să se extindă asimilarea și producția de linii tehnologice și instalații complete, cum sînt : linia pentru producția acidului sulfu- ric cu o capacitate de 100 mii tone

nivelul tehnicii mon- au intrat în fabricație înaltă tehnicitate, cu ridicate, între care

șâe înalt nivel tehnic, îndeosebi în ȘjSîdrur maiukfr* Combinate. Industria ^chimică se afirmă din ce în ce mai • accentuat ca o ramură de bază a e- conomiei naționale ; producția ei este i în 1964 de aproape 3 ori mai mare I decît în 1959, iar .exportul produselor chimice; de4 ori mai mare.Realizări de seamă au obținut și oamenii muncii din industria extractivă, a- materialelor de construcții, din industria lemnului și din celelalte ramuri.Creșterea cu prioritate a ramurilor producătoare de mijloace de producție creează condiții favorabile pentru dezvoltarea continuă a industriei bunurilor de consum. In industria ușoară și alimentară s-au depus și se depun în continuare eforturi pentru mărirea producției, lărgirea sortimentelor și îmbunătățirea calității produselor, iar rezultatele corespund într-o măsură tot mai mare puterii sporite de cumpărare și exigențelor crescînde ale consumatorilor de la orașe și sate.Toate aceste înfăptuiri sînt rodul politicii partidului, al eforturilor stăruitoare depuse de muncitori, tehnicieni și ingineri, însuflețiți de o- biectivele stabilite de cel de-al III- lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn.

Pe calea dezvoltării intensive 
și mjultilateraie a agricühurii

■

In timpul lucrărilor sesiunii Marii Adunări Naționale Foto : Gli. Vințilă

alcucude

Tovarăși,Planul economic de stat pe anul 1965 prevede continuarea ritmurilor susținute de dezvoltare a industriei. Comparativ cu realizările din 1964, producția industrială va fi în anul viitor cu 13 la sută mai mare. Se va asigura astfel, în ultimul an al șesenalului, o producție industrială de 2,25 ori mai mare decît în 1959, față de 2,1 ori cît s-a prevăzut în Directivele Congresului al IlI-lea P.M.R.Orientarea pe care o urmăm consecvență spre dezvoltarea prioritate a ramurilor industrialebază, determinante pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic în toate sectoarele producției materiale, se reflectă și în planul pe noul an. Astfel, comparativ cu realizările din 1964, producția industriei energiei e- lectrice și termice va spori în 1965 cu peste 29 la sută, a industriei chimice cu aproape 24 la sută, a industriei metalurgiei neferoase cu aproape 19 la sută, iar a industriei construcțiilor de mașini cu peste 13 la sută. In corelație cu creșterea veniturilor populației, sînt prevăzute, de asemenea, creșteri importante ale producției bunurilor de consum : cu 12,5 la sută în industria ușoară și cu peste 11 la sută în industria alimentară.In 1965 se va urmări în continuare valorificarea la un nivel superior a resurselor naturale ale țării — obiectiv important trasat de cel de-al iil-lea Congres al partidului — fiind create condiții pentru depășirea sarcinilor stabilite în acest domeniu pe întregul șesenal. In industria de prelucrare a petrolului, de pildă, se prevede ca în anul viitor

Tovarăși,In agricultură se înfăptuiește treptat programul complex de măsuri inițiat de conducerea partidului pentru dezvoltarea intensivă și multilaterală a acestei ramuri de mare importanță în economia noastră națională.Producția agricolă medie din perioada 1960—1964 a fost cu 12 la sută mai mare decît media celor cinci ani anteriori. în cadrul acestei dezvoltări s-a întărit continuu baza cerealieră. Pozitive sînt și realizările în cultura plantelor tehnice, în pomicultură și viticultură. Măsurile luate în domeniul creșterii animalelor își arată roadele în mărirea efectivelor și îmbunătățirea lor calitativă, ca și în creșterea randamentelor la producția de lapte, iînă, carne etc.Dovada cea mai concludentă a realizărilor din agricultură o constituie faptul că, în plin proces de transformare socialistă și cu toate că în unii ani factorii climatici au fost mai puțin favorabili, s-au asigurat din resurse interne atît hrana populației, în condițiile creșterii ei numerice și ridicării consumului, cît și disponibilități pentru export de produse agricole — ca atare, sau prelucrate în industrie.Statul nostru alocă în mod sistematic importante mijloace financiare pentru dezvoltarea bazei tehnice- materiale a agriculturii, premisă esențială a sporirii producției vegetale și animale. în cinci ani ai șesenalului, investițiile statului în agricultură au însumat 23 miliarde de lei, situîndu-se astfel la nivelul prevederilor din Directivele Congresului al IlI-lea al partidului pentru întreaga perioadă de șase ani. Totodată, s-au alocat circa 4 miliarde de lei pentru dezvoltarea industriei de îngrășăminte chimice și pentru mărirea capacităților de producție în industria de tractoare și mașini agricole. Din volumul total de investiții în agricultură, peste 40 la sută au fost alocate gospodăriilor agricole de stat. Și în viitor se are în vedere ca o mare parte din investițiile pentru agricultură să fie destinate dezvoltării gospodăriilor agricole de stat.Prin planul pe 1965 investițiile sînt îndreptate îndeosebi spre intensificarea mecanizării și chimizării, executarea lucrărilor de hidroameliorații, extinderea suprafețelor irigate și dezvoltarea sectorului zootehnic. Anul viitor, agricultura va dispune de 81500 de tractoare fizice, mai mult de 66 000 de semănători, 36 000 de combine pentru păioase, precum și de numeroase alte mașini agricole. Aceste mijloace tehnice vor asigura mecanizarea lucrărilor la culturile de bază ale gospodăriilor agricole de stat și în proporție de aproximativ 90 la sută la

arat, 100 la sută la semănatul păioa- selor și 75 la sută la recoltatul pă- ioaseloi' în cooperativele agricole de. producție.Industria de îngrășăminte chimice și insectofungicide va produce "în 1965 o cantitate de îngrășăminte minerale de peste cinci ori mai mare decît în 1959. Se va îmbunătăți, totodată, în continuare proporția între sortimente, prin sporirea mai accentuată a producției de îngrășăminte azotoase.Sînt în plină desfășurare lucrările de îndiguiri și desecări din lunca Dunării, care urmează să fie terminate, în linii mari, anul viitor. Pînă în prezent s-au valorificat pe această cale peste 200 mii hectare de terenuri deosebit de fertile, de pe care se obțin producții mari chiar în condiții climatice mai puțin prielnice. Gospodăriile agricole de stat Pie- troiu, Bordușani, Stelnicu, Cocar- geaua, Dudești și altele realizează pe terenurile îndiguite din lunca Dunării. producții de 5 000—6 000 kg porumb boabe la hectar.Continua întărire a gospodăriilor de stat face să sporească rolul lor în creșterea producției agricole. In perioada 1960—1964, aceste unități au realizat în medie anual la hectar 1 900 kg de grîu de pe o suprafață de 460 mii ha, 2 600 kg de porumb de pe 370 mii ha și 1 430 kg de floa- rea-soarelui de pe 55 mii ha. O dată cu sporirea producției vegetale, și în primul rînd de grîu și porumb, gospodăriile agricole de stat au obținut rezultate bune și la producția animală. An de an se mărește contribuția lor la formarea fondului de stat de produse agricole, la aprovizionarea populației și asigurarea industriei cu materii prime.Corespunzător Indicațiilor date de conducerea partidului. în gospodăriile agricole de stat este în curs de desfășurare acțiunea dé concentrare a producției în unități specializate? în asemenea unități, în care se poate ține seama într-o măsură mai mare de condițiile pedoclimatice ale fiecărei zone, în care producția este superior organizată, iar mijloacele tehnice se folosesc mai eficient, s-au realizat anul acesta producții cu 30 40 la sută mai mari decît media pe totalul gospodăriilor de stat. Rezultatele valoroase obținute în domeniul creșterii animalelor arată că în aceste unități productivitatea muncii este mult mai înaltă și prețul de cost al .producției mult mai scăzut. în continuarea acțiunii începute, urmează ca din anul , 19.65 mărirea efectivului de animale ~în gospodăriile agricole de stat sa sé realizez'fe numai în ferme de /acest tip și\e'prevede totodată să 'înțeapă construirea unor fabrici de nutrețuri combinate și stații de uscat furaje verzi.
(Continuare în pag. Il-a)
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Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1964 

și cu privire la planul de stat pe anul 1965 
prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer

(Urmare din pag. I-a)în anul care se încheie, ca și în cei anteriori, progrese însemnate în creșterea și perfecționarea producției s-au realizat și în cooperativele agïicolé de producție. Aceste progrese sînt cu atît mai importante cu cît au avut loc în condițiile profundelor transformări aduse în viața țărănimii de cooperativizarea agriculturii. După cum se știe, procesul cooperativizării, încheiat în urmă cu doi ani și jumătate, s-a desfășurat concomitent cu creșterea sistematică a producției agricole. Este în aceasta o confirmare a justeței politicii partidului, care încă de la începutul transformării socialiste a satului s-a preocupat cu perseverență de lărgirea bazei tehnice-materiale a agriculturii, creșterea numărului de specialiști și folosirea principiului cointeresării materiale a țărănimii, ca pîrghie a sporirii producției vegetale și animale.Consolidarea sectorului cooperatist este un proces complex, de durată, care necesită o preocupare stăruitoare pentru continua întărire economică și organizatorică a cooperativelor agricole de producție, folosirea cît mai bună a mijloacelor tehnice și aplicarea largă a metodelor moderne de producție, generalizarea experienței unităților agricole fruntașe. Tot mai numeroase sînt cooperativele agricole care, organi- zîndu-și în bune condiții procesul de producție și folosind sprijinul statului, obțin rezultate pozitive în creșterea producției vegetale și animale. Anul acesta, un număr important de cooperative agricole din toate regiunile țării au realizat producții mari de grîu, porumb, floarea-soare- lui la hectar. Au crescut efectivele de animale proprietate obștească, precum și productivitatea acestora.Ca și pînă acum, statul va sprijini atît pe țăranii membri ai cooperativelor agricole de producție, cît și pe producătorii individuali din zonele de deal și munte, în vederea creșterii producției și a vînzării că

tre stat a unor cantități sporite de carne, lapte, lînă.Realizările obținute an de an de gospodăriile agricole de stat și de cooperativele agricole arată că, prin eforturi susținute, rezervele de creștere a producției de care dispune a- gricultura pot fi treptat din ce în ce mai bine mobilizate. Vom dezvolta în continuare baza tehnică-materia- lă a agriculturii, vom promova larg metodele științifice de producție și experiența pozitivă a unităților fruntașe. Aplicînd totodată cu consecvență și fermitate politica de cointeresare materială a țăranilor asociați în cooperativele agricole de producție, sintern convinși că vom obține rezultate tot mai bune în producția agricolă, asigurînd în a- cest fel un aport din ce în ce mai mare al agriculturii la creșterea potențialului economic al țării, cît și venituri mai mari țărănimii.
★In condițiile creșterii producției industriale și agricole, a construcțiilor, a sporit în măsură însemnată și volumul transporturilor. Ca urmare a folosirii judicioase a mijloacelor și instalațiilor existente, precum și ca efect al acțiunii în plină desfășurare de modernizare a rețelei feroviare, rutiere, navale și aeriene, transporturile au putut face față sarcinilor tot mai mari, izvorîte din dezvoltarea economiei. Cu sprijinul industriei constructoare de mașini, care produce în serie locomotive Diesel, vagoane, nave și autovehicule moderne, s-au creat condiții pentru dotarea din ce în ce mai largă a transporturilor și creșterea economicității lor. Se înfăptuiesc treptat mecanizarea și automatizarea principalelor procese de exploatare. Pentru a se asigura sporirea potențialului de transport în pas cu nevoile economiei naționale este necesar ca înzestrarea tehnică și modernizarea întregii rețele de transporturi să fie îmbinate cu intensificarea eforturilor pentru folosirea în continuare, rațională și intensivă, a tuturor mijloacelor tehnice.

rie de măsuri eficiente, care au dat rezultate bune pe linia fabricării de produse ce pot sta cu succes alături de produsele similare de pe piața mondială. O vie întruchipare nu numai a potențialului economic al țării noastre, dar și a posibilităților de a produce mărfuri de calitate superioară a fost Expoziția realizărilor economiei naționale. Milioanele de vizitatori din țară și numeroși oaspeți de peste hotare au apreciat în termeni elogioși atît sortimentul bogat de produse din toate ramurile economiei, cît și calitatea lor. Acestea sînt o dovadă de ceea ce putem realiza în industria noastră și aprecierile ne încurajează, dar totodată știm că sîntem departe de a fi făcut tot ce este necesar. Dimpotrivă, în fața noastră stau sarcini deosebit de importante și multiple.Acțiunea pentru îmbunătățirea ca- în plină desfășurare și continuare eforturi sus-

Creșterea venitului național 
baza ridicării sistematice 

a nivelului de trai al poporuluiCreșterea producției materiale și a eficienței activității în toate ralurile economiei naționale asigură mărirea venitului național și, pe această bază, ridicarea sistematică a nivelului de trai al poporului. Anul viitor, veniturile bănești ale populației vor fi cu aproape 9 miliarde de lei mai mari decît în 1964. Se va continua aplicarea treptată, în tot cursul anului, a măsurilor hotărîte de partid și guvern în iunie a.c. privind majorarea salariilor. In 1965 va spori cu 11 la sută volumul vînzărilor de mărfuri prin comerțul socialist.Și în anul viitor sînt alocate fonduri însemnate pentru construcția de locuințe. Se vor da în folosința oamenilor muncii încă 53 000 de apartamente cu un grad de confort sporit, va crește proporția apartamentelor cu 3 și 4 camere. O dată cu marile ansambluri de locuințe se vor construi noi unități social-cul- furale, comerciale și de deservire. Continuă și sînt prevăzute să înceapă noi lucrări pentru îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă în- tr-un număr important de orașe.Fonduri care însumează peste 22 miliarde de lei, adică de 1,8 ori mai mult decît în anul 1959, sînt destinate dezvoltării învățămîntului, cul

turii și științei, ocrotirii sănătății și altor acțiuni social-culturale. în anii șesenalului s-au construit aproape 24 000 săli de clasă în învățămîntul de cultură generală ; s-au mărit, totodată, spațiile de învățămînt în instituțiile învățămîntului superior și s-au creat condiții de trai mai bune studenților, construindu-se cămine și cantine studențești cu peste 24 000 de locuri. Extinderea bazei materiale asigură dezvoltarea necesară a învățămîntului de toate gradele. în perioada 1960—1965 se pregătesc pentru nevoile economiei peste 280 000 de muncitori calificați, 97 000 de cadre medii de specialitate și 75 000 de înaltă calificare, ceea ce reprezintă peste o treime din numărul salariaților cu pregătire medie și superioară care exista în întreaga economie națională în anul 1959.în domeniul ocrotirii sănătății, în ultimii ani s-au dat în folosință numeroase spitale sau secții de spitale și policlinici moderne, acțiune care se extinde în 1965, cînd vor intra în funcțiune spitalele de la Onești, Suceava și Baia Mare și va continua construcția spitalelor de mare capacitate la Hunedoara, Constanța și Slobozia.

lității este necesită în ținute.Problema un caracter deosebit de complex, întrucît este legată de specificul fiecărui produs, al fiecărei întreprinderi și loc de muncă. Din acest motiv ea poate fi soluționată în mod concret numai tratînd-o diferențiat, de la caz la caz. Cele mai potrivite criterii de apreciere a calității trebuie stabilite începînd cu ramurile și categoriile de ramuri și pînă la produse, criterii care să reflecte nivelul tehnic ce trebuie să-1 aibă produsele, rezultatele lor în exploatare, cerințele legate de posibilitățile de plasare a mărfurilor la export și celelalte elemente de determinare științifică a calității.în asimilarea de produse noi, ca și în producția curentă, în toate ramurile economiei naționale, indicatorul hotărîtor. după care trebuie apreciată în principal activitatea este calitatea, față de care nu poate fi admisă nici o concesie. Neglijența sau nepăsarea față de calitate sînt tot atît de potrivnice intereselor statului cît și justă îmbinare problemele miilor de Economiile ode cost au o deosebită însemnătate -L$e studiază în sporirea prețuim realizările în acest domeniu ; dar ele nu trebuie obținute în nici un caz pe seama calității produselor. Orice economie în dauna calității înseamnă de fapt o re pentru societate, pentru

calității produseloi’ are

ale populației. într-o se cer soluționate calității și ale econo.- materiale și manoperă, din reducerea prețuluiacumulărilor statului și
pierde-consu-

matori. Un produs necorespunzător calitativ fie că nu se vinde, imobi- lizîndu-se astfel resurse materiale și financiare, fie că, ajungînd să se vîndă, el corespunde numai în parte destinației sale. Dacă este vorba de utilaje, randamentul lor este scăzut, durata de funcționare mai mică, și deci amortizarea ridicată ; dacă produsul respectiv este materie primă, prin calitatea sa necorespunzătoare creează dificultăți în prelucrare, duce la consumuri specifice ridicate și influențează negativ asupra calității produsului finit. în cazul unor bunuri de consum de slabă calitate este lesne de înțeles paguba pe care o suportă consumatorul prin cumpărarea unor astfel de mărfuri cu valoare de întrebuințare scăzută.De aceea, îrfibunătățirea continuă a calității trebuie să fie rodul preocupării sistematice și permanente a milioanelor de oameni ai muncii angajați pe fiecare treaptă a procesului de producție. Pentru realizarea acestui obiectiv se cer înfăptuite sistematic, în absolut toate întreprinderile, măsuri tehnico-organiza- torice eficiente — subliniem încă o dată — pe tot parcursul procesului de producție, de la recepția materiei prime pînă la controlul minuțios al produsului finit. Succesul deplin al acțiunilor îndreptate spre ridicarea calității produselor implică respectarea riguroasă a proceselor tehnologice, luarea în considerare a realizărilor din știință și tehnică, atragerea la controlul calității a unor cadre cu o bună calificare, exigente și pătrunse de înalt spirit de răspundere în muncă.în aplicarea tuturor acestor măsuri trebuie avut în vedere faptul că însuși conținutul calității se schimbă continuu. Progresele științei și tehnicii fac ca produse de cea mai bună calitate la un moment dat, dar care nu se îmbunătățesc pe măsura acestor progrese, să devină necorespunzătoare, și aceasta adeseori într-o perioadă scurtă de timp.Considerînd calitatea drept un criteriu primordial al orientării și stimulării activității întreprinderilor, ft rtuf-L-ă r. se vor pregăti- propuneri de îmbunătățire a sistemului actual de cointeresare materială a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, pe baza cărora să se poată aprecia și recompensa eforturile ce se depun în domeniul ridicării calității produselor.
Intrarea in funcțiune la termen 

și atingerea parametrilor proiectați — 
preocupare principală in domeniul 

investițiilor

îmbunătățirea continuă 
a calității produselor — obiectiv 
esențial al activității economice

Tovarăși,După cum vă este cunoscut, în zilele de 30 noiembrie—1 decembrie, Plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn a examinat și aprobat proiectul planului de. stat pe anul 1965.La propunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, propunere însușită de plenară, aceasta și-a orientat lucrările spre dezbaterea următoarelor trei probleme economice centrale, și anume : îmbunătățirea calității produselor în toate ramurile de producție, asigurarea punerii în funcțiune la termen a noilor obiective productive, îndeplinirea exemplară'a sarcinilor de export.Asupra importanței deosebite a a- cestor probleme și a unora din măsurile pe care le implică soluționarea lor în cele mai bune condiții, mă voi opri în cele ce urmează.
încep cu problema calității. Sarcina ridicării calității produselor nu este pusă în fața noastră pentru prima oară. Astfel, la începutul anului 1961, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn a elaborat Directivele privind criteriile principale ale întrecerii socialiste, indicînd ca obiectiv central al acesteia lupta pentru o calitate superioară a produselor și stabilind în acest sens sarcinile pentru fiecare ramură. Cu a- tît mai mult în etapa actuală în care a intrat economia națională, cînd se

desfășoară cu intensitate sporită procesul de diversificare a producției și crește complexitatea ei, cînd progresele științei și tehnicii determină perfecționarea continuă a tehnologiei de fabricație și a însăși structurii producției, cînd apar mereu noi produse, îmbunătățirea continuă a calității mărfurilor constituie un o- biectiv esențial al întregii activități economice, un element determinant pentru mersul nostru înainte în ritm susținut.Orice nou progres în acest domeniu se repercutează pozitiv în întreaga viață economică a țării. Calitatea mai bună a materiilor prime și materialelor, durabilitatea sporită și parametrii tehnici ridicați ai mașinilor și utilajelor asigură folosirea mai eficientă a mijloacelor de producție și, totodată, contribuie la ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii prin satisfacerea cererii lor de consum cu mărfuri avînd însușiri superioare și valoare de întrebuințare ridicată. De îmbunătățirea continuă a calității produselor depinde în cea mai mare măsură și realizarea sarcinilor de export, deoarece calitatea este un factor primordial pentru competitivitatea mărfurilor pe piețele externe în general și cu atît mai mult a mijloacelor de producție, a tuturor produselor prelucrate industrial.în ultimii ani au fost luate o se-

Tovarăși,Mă voi referi în continuare la 
problema investițiilor. Ritmul înalt de dezvoltare a economiei naționale este asigurat, după cum se știe, prin înfăptuirea unui amplu program de investiții. în perioada 1960—1964, volumul investițiilor a fost de circa două ori mai mare decît în cei cinci ani precedenți. Aceasta ilustrează posibilitățile economiei de a aloca din ce în ce mai multe mijloace pentru dezvoltarea capacităților de producție și introducerea tehnicii moderne în toate ramurile, pentru realizarea reproducției lărgite.Ca și în ceilalți ani, în 1964 au fost construite importante capacități de producție. Măsurile luate pentru asigurarea în condiții mai bune a documentațiilor tehnice, aprovizionarea ritmică cu materiale și utilaje, creșterea calificării cadrelor au permis constructorilor să grăbească ritmul lucrărilor și să scurteze termenele de dare în funcțiune a numeroase capacități de producție. Cuantumul investițiilor din

acest an, după date preliminare, este cu peste 11 la sută mai mare decît în 1963. Au intrat în funcțiune 56 de întreprinderi și secții noi înzestrate cu tehnică avansată. Concomitent, a continuat modernizarea întreprinderilor existente prin dotarea loi- cu mașini și utilaje perfecționate produse în țară sau procurate din import.înfăptuirea consecventă a programului de investiții elaborat de partid și guvern reprezintă principala cale care duce la dezvoltarea forțelor de producție, atragerea în circuitul economic de noi resurse naturale și valorificarea lor superioară, creșterea producției și a productivității muncii. Rezultatele eforturilor îndreptate în această direcție le regăsim, în ultimă instanță, în ridicarea multilaterală a nivelului de trai al poporului, prin creșterea potențialului economiei naționale în ansamblul său și mărirea corespunzătoare, în acest cadru, a producției bunurilor de consum, lărgirea bazei materiale a activității social-culturale, creșterea numerică a celor ocupați în producție

și a calificării lor, ridicarea veniturilor acestora. Este deci firesc și necesar să continuăm cu stăruință pe această cale.Ținînd seamă de nivelul actual al resurselor materiale și financiare existente în economie, de cerințele dezvoltării neîntrerupte a bazei tehnice-materiale a socialismului, planul de stat pe 1965 prevede construirea de noi obiective importante. Volumul investițiilor din fondurile statului va însuma anul viitor miliarde cu circa 11 la sută mai mult decît realizările preliminare din acest an. Sînt întrunite toate condițiile pentru ca în 1965 să continue în ritm susținut lucrările pe marile șantiere ale siderurgiei, energiei electrice și termice, chimiei, industriei extractive, la obiectivele dl- l-d—„1_ constructoare de mașini și din alte ramuri.îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului de investiții, respectarea strictă a termenelor de intrare în funcțiune a noilor capacități de producție, atingerea cît mai grabnică a parametrilor tehnici și economici la toate instalațiile noi sînt preocupări de prim ordin pentru toate ministerele și sfaturile populare. Pentru a ilustra importanța deosebită a acestor preocupări subliniem că o parte însemnată a producției planificate pe anul 1965 urmează a fi obținută pe seama noilor capacități. în industria energetică, aproape un sfert din producția totală de energie electrică din anul 1965 se va realiza în unitățile noi, puse în funcțiune în 1964 și în cele care sînt planificate să intre în exploatare în anul viitor. Peste o pătrime din creșterea totală a producției de cărbune este prevăzută să se obțină de la minele noi din Valea Jiului și Valea Motrului. Intrarea în producție a minelor de la Leșul Ursului și Moldova Nouă, cu o capacitate de peste 1 milion de tone, va aduce o contribuție substanțială la lărgirea bazei de minereuri cuprifere. în industria chimică, producția planificată pentru uzinele care intră în funcțiune în 1965 reprezintă jumătate din sporul de producție față de anul 1964, iar în industria metalurgiei neferoase creșterea producției va fi obținută integral pe seama noilor capacități. Unitățile ce vor intra în funcțiune în industria de panificație, a laptelui, în industria textilă și a confecțiilor vor asigura o.parte apreciabilă din sporul producției bunurilor de consum.Dată fiind interdependența ramurilor de producție în cadrul economiei noastre tot mai complexe și în plină creștere, apare și mai necesară respectarea termenelor de intrare în exploatare a noilor capacități la parametrii prevăzuți în plan. Producția de fibre și fire chimice ce se va obține la noile linii de la Brăila și Săvinești constituie materii prime importante pentru industria bumbacului și a lînii ; noile linii de îngră-j șăminte chimice vor contribui, prin produsele obținute, la sporirea producției agricole în anii viitori. Uzina de alumină de la Oradea, cea de aluminiu de la Slatina și Uzina de plumb și zinc de la Copșa Mică au, de asemenea, un rol esențial pentru întreaga economie, iar marele complex de reformare catalitică de Ia Onești constituie o nouă bază pentru dezvoltarea industriei noastre petrochimice.Termenele planificate pentru intrarea în funcțiune a noilor capacități au fost stabilite ținînd seamă de necesitățile economiei naționale și de mersul lucrărilor pe șantiere, de experiența care s-a acumulat an de an. Ele sînt toare și realiste, serie de șantiere, tele de la Turnu rași și altele, arată că în desfășurarea lucrărilor de construcții-montaj se obțin rezultate bune atunci cînd se creează toate condițiile înainte de deschiderea șantierului și apoi, cînd pe parcurs se examinează sistematic, la fața locului, de către toți cei

interesați, probleme ale proiectării și ale livrării utilajelor tehnologice, mersul aprovizionării cu materiale, cînd se asigură folosirea rațională a utilajelor de construcții și a forței de muncă.Proiectanții și constructorii din țara noastră au dovedit prin fapte capacitatea lor de a realiza lucrări de bună calitate, atît sub raportul trăiniciei, cît și al finisajului. Trebuie să intensificăm preocupările pentru cunoașterea și aplicarea pe fiecare șantier a soluțiilor moderne, eficiente, de construcții și montaj, pentru ridicarea gradului de mecanizare a lucrărilor în vederea creșterii susținute a productivității muncii, reducerii costului lucrărilor și micșorării duratei de execuție a acestora. Către aceleași obiective trebuie din industria - să tindă și alegerea materialelor de bază pentru realizarea structurii construcțiilor. în numeroase cazuri, cînd construcțiile metalice se execută în uzină, asamblate din profile eficiente, iar pe șantiere se aplică metode moderne de îmbinare cu buloane și șuruburi speciale, care elimină sudura, metalul poate oferi avantaje față de betonul armat, prin rapiditatea execuției, reducerea numărului de muncitori pe șantiere și chiar a costului construcției. O astfel de soluție ar fi fost poate indicată la Combinatul chimic Turnu Măgurele, unde, terenul slab de fundații și structura construcției, strîns legată de natura utilajului tehnologic, ar fi dat posibilitatea să se fructifice din plin avantajele metalului în construcții.Nu în toate cazurile, desigur, poate fi aplicată aceeași soluție. Alegerea între construcția pe bază de metal sau de beton armat trebuie să rezulte dintr-o analiză temeinică la fiecare obiectiv în parte.Industria pune la dispoziția constructorilor, pe lîngă mijloacele de mecanizare a lucrărilor, și un sortiment tot mai variat de materiale noi, mai aspectuoase și mai rezistente, care înlocuiesc cu succes materialele „clasice“. Este necesar să fie însușite cu stăruință metodele de utilizare și prelucrare a acestor materiale noi în construcții și instalații, astfel îneît să se obțină toate avantajele prin folosirea de calitate, preț de cost

42de lei, ceea ce reprezintă

totodată mobiliza- Practica de pe o cum sînt combina- Măgurele și Călă-

îndeplinirea

pect estetic șl economie de materiale deficitare.Pentru sporirea eficienței economice a investițiilor, o problemă de importanță similară cu cea a respectării termenelor planificate de punere în funcțiune o constituie, atingerea cît mai repede, după intrarea în producție, a parametrilor tehnici și economici proiectați. La numeroase unități, construite în ultimii ani, cum sînt instalația de distilare de la rafinăria Brazi, Fabrica de ulei „Unirea“-Iași și altele, parametrii proiectați au fost realizați în 6—12 luni de la intrarea în producție, iar la Fabrica de acid sulfuric de la Turnu Măgurele, în rtu- mai două luni. Aceasta a fost cu ptăr tință datorită organizării judicioase», a probelor tehnologice, pregătirii din timp a cadrelor care să stăpî- nească temeinic procesele tehnologice respective, aprovizionării ritmice cu materiile prime de calitate corespunzătoare.Sarcinile legate de intrarea în funcțiune la termenele planificate- și realizarea parametrilor proiectați într-un timp scurt nu se referă numai la marile uzine și instalații. Ele vizează deopotrivă și lucrări de mai mică însemnătate. Trebuie să privim îndeplinirea acestor sjarcini cu același simț de răspundere -în toate cazurile, indiferent de mărimea obiectivului.în anul 1965, concomitent cu continuarea lucrărilor la marile obiective în construcție, urmează să înceapă lucrări noi, îndeosebi în industria chimică, ușoară, alimentară, a materialelor de construcții, care vor constitui frontul de lucru pentru 1966 și vor determina creșterea capacităților necesare dezvoltării producției în anii viitori. De aceea, pe lîngă grija pentru desfășurarea în ritm viu a lucrărilor pe șantierele în continuare, trebuie intensificată preocuparea pentru întocmirea în timp util a documentațiilor tehnico- economice pe baza cărora să se poată trece la contractarea utilajelor tehnologice necesare obiectivelor noi. în acest fel se va putea realiza o legătură normală cu cincinalul 1966—1970 și se vor crea condiții pentru lărgirea neîntreruptă a bazei tehnice-materiale. a socialismului.lor : lucru scăzut, as-
exemplară a sarcinilor
de export

voi 
ex-

Tovarășl,Ultima problemă de care mă ocupa privește comerțul nostru 
terior.In relațiile internaționale se manifestă, tot mai accentuat, tendința tuturor țărilor de a lărgi și diversifica legăturile lor economice. A- ceasta constituie o expresie a voinței de pace a popoarelor, un instrument al promovării principiilor coexistenței pașnice între țări cu sisteme sociale diferite.Țara noastră militează consecvent pentru extinderea colaborării economice mondiale. Republica Populară Romînă dezvoltă și adîncește permanent relațiile economice cu țările socialiste. Totodată, extindem legăturile economice și cu alte state, independent de orînduirea lor socială, fără discriminări sau condiții politice, pe baze reciproc avantajoase. Ne pronunțăm pentru înlăturarea oricăror bariere artificiale care limitează sau denaturează schimburile comerciale internaționale, pentru sporirea rolului comerțului internațional ca factor al întăririi colaborării între state, al progresului și păcii în lume. întreținem relații comerciale cu peste 100 de țări.Creșterea complexității economiei noastre naționale și diversificarea producției, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al acesteia creează posibilități sporite pentru lărgirea comerțului exterior. Corelat cu necesitățile dezvoltării economiei naționale, se măresc an de an nevoile de instalații complexe, materii prime și produse de larg consum, care în parte sînt acoperite prin impor-

cupare de prim ordin a tuturor ministerelor și întreprinderilor care produc pentru export trebuie să fie îndeplinirea exemplară a sarcinilor de livrare a mărfurilor la termenele prevăzute, adaptarea cît mai operativă a producției la cerințele și exigențele dem, și externi rioară, respectarea întocmai a tuturor clauzelor contractuale. La rîndul nostru, trebuie să fim și mai exigenți cu noi înșine în a asigura partenerilor externi produse de înalt nivel tehnic și calitativ, o riguroasă respectare a obligațiilor ce decurg din contracte. Aceasta reprezintă de altfel o condiție firească în relațiile comerciale.Pentru îmbunătățirea continuă a producției și lărgirea posibilităților de plasare a mărfurilor la export, vom lua măsuri care să asigure prezența nemijlocită a furnizorilor pe piață și legătura lor mai directă cu consumatorii externi. în acest fel, activitatea de coordonare și îndrumare pe care o desfășoară Ministerul Comerțului Exterior se va întregi cu aportul ministerelor producătoare, al furnizorilor de mărfuri pentru êxport.

pieței externe. Noi pretin- pe drept cuvînt, furnizorilor mărfuri de calitate supe- promptitudine în livrări și

Tovarăși,Am prezentat succint în fața dv. prevederile planului de stat pe anul 1965, precum și orientările principale ale dezvoltării economiei naționale în ultimul an al șesenalului. Sînt întrunite toate premisele ca planul pe anul viitor să fie îndepli-turi. Modernizarea echipamentului de producție, ținerea lui în pas cu progresul tehnic cer ca importurile de mașini, utilaje și instalații tehnologice să fie la nivelul celor mai reușite tipuri realizate pe plan mondial. Totodată, pe măsura progresului e- ■conomiei, a schimbărilor în structura ei cresc volumul șl gama produselor pe care țara noastră le oferă pe piața externă ; mărfurile destinate exportului cuprind sortimente cu un grad tot mai înalt de prelucrare industrială, de tehnicitate și de calitate mai înaltă. Produsele industriale reprezintă azi circa patru cincimi din exportul țării. Statul nostru a depus eforturi pentru a construi capacități de producție care să creeze disponibilități sporite la export ; vom continua și mai accentuat aceste eforturi pentru ca astfel mărfurile noastre să fie tot mai mult prezente pe piețele străine. în lumina obiectivului urmărit, se reliefează cu atît mai puternic însemnătatea pe care o are intrarea în funcțiune la termen a noilor capacități care vor produce pentru export.Ca și în anii precedenți, o preo-

nit și prin aceasta să se realizeze Directivele Congresului al III-lea al partidului. Se creează astfel o bază solidă noului plan cincinal 1966-1970, pentru elaborarea căruia se desfășoară în prezent ample lucrări pregătitoare.Rezultatele de pînă acum, perspectivele luminoase de viitor evidențiază o dată mai mult caracterul realist, științific al planurilor economice elaborate de partid, forța lor mobilizatoare, înțelepciunea cu care partidul conduce opera complexă de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră. (Aplau
ze puternice).

Avem ferma convingere că oamenii muncii din toate domeniile de activitate iși vor consacra, așa cum au făcut și pînă în prezent, întreaga lor capacitate creatoare, spiritul lor organizator și inovator, îndeplinirii cu succes a obiectivelor înscrise în planul de stat pe anul viitor, contribuind astfel la întărirea continuă a economiei socialiste, la ridicarea sistematică a nivelulr'. de trai material și cultural al poporului. (Aplauze puternice, pre
lungite).
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Medalia comemorativă

Foto : Gh. Vințilă

A

BROMURILE „AMINTIRILOR“

Emiterea unei medalii comemorative, 
geminate, hotărîtă de Comitetul națio
nal pentru sărbătorirea celor trei sfer
turi de veac de la moartea marelui 
humuleștean, în bronzul căreia Emi
nescu și Creangă să-și reapropie fețele 
dogorite de aceeași căldură a priete
niei, pe care au cunoscut-o și în viață, 
răspunde întrutotul unei situații, bio
grafice, de fapt.

Totul, s-ar zice, era făcut să-i des
partă. Și diferența de vîrstă, și pregă
tirea intelectuală, și natura aspirațiilor 
lor literare, și cu toate acestea totul a 
concurat să-i apropie și să-i lege într-o 
continuă și indestructibilă amiciție, în
temeiată pe înțelegere și admirație, din 
toamna anului 1875, cînd s-au cunoscut 
și pînă în pragul acelei zile de 15 iu
nie 1889, cînd unul din ei se pornea, 
cu șase luni mai devreme, pe marele 
drum al eternității.

Căci oricît de pitorești ar fi legen
dele, și ele conțin, întotdeauna, mai 
mult decît un grăunte de adevăr, și ori
cît ar fi adăugat la ele fantezia colpor
torilor, biografi de autoritate sau simpli 
oameni de pe stradă, care i-au urmărit 

..cînd în crîșma de la Bolta Rece, cînd 
în cele din marginea Eșilor, prelungind 
libațiile și golind vinul din ulcele ; ori- 

_■ çît i-am vedea stînd, într-o rină, pe 
•bă, sub un copac din ogradă sau pe 

pr.ispa bojdeucii din Țicău, dezbătînd 
probleme didactice sau citindu-și unul 
altuia din inspiratele lor poeme sau po
vești, și oricît ne-am încrede memoriei 
lui George Panu, cel mai insidios de
sigur dintre memorialiștii Junimei, în 

.care „țărăniile" lui Creangă, cum însuși 
. Je designă, aveau mare trecere binedis- 
pi’.ând la digestie, în hazul, nu numai 
al patronilor literari și politici, dar și 
al lui Eminescu — și mai cu dreptate 
este a spune că prietenia dintre Crean
gă și Eminescu e, într-un fel, predesti
nată, și că ea se clădește atît pe iden
titatea de preocupări, cît și pe înalta 
prețuire pe care și-o poartă unul altuia, 
pentru creațiile lor artistice.

Revizor școlar, aproape un an de zile, 
peste două județe, la proprie alegere, 
deoarece, cum însuși spune, cunoaște
rea țăranului îl interesează mai presus 
de orice, Eminescu pune în îndeplini
rea oficiului său pedagogio pricepere 
și pasiune. Inspecțiile sale, oglindite în 
atîtea memorabile procese-verbale și 
rapoarte, bogate în inițiative de-a drep
tul revoluționare la timpul acela, stau 
mărturie. Institutorul Ion Creangă, pe 
de altă parte, trecut și prin sita școalei 
normale, condusă de Titu Maiorescu, 
era un nume notoriu în lumea dascăli-

lor din Iași și ca autor de manuale di
dactice, iar „Metoda nouă de scriere și 
cetire pentru uzul clasei I-a primară", 
abecedarul apărut în 1868 și care se va 
tipări în peste 25 de ediții, ajunsese la 
a IX-a ediție, în august 1875, cînd cei 
doi scriitori se cunosc, cu prilejul unei 
conferințe a învățătorilor, la Iași, con
dusă de revizor și la care Creangă în
suși își expune „i 
cum se exprima 
său oficial. Un 
la îndemnul lui 
tipărește, tot în colaborare, un comple
ment al abecedarului din 1868, pe 
titlul „Povățuitoriu la cetire prin scrie
re după metoda fonetică", ceea ce dă 
revizorului Eminescu prilejul să înain
teze ministerului elogiosul raport din 
26 mai 1876, în care sînt pe larg anali
zate meritele celor două manuale, cît 
și distincțiile dintre vechea metodă 
„rutinară și mecanică“ și cea nouă, în
temeiată, în primul rînd, pe intuiție. 
Este, adăuga revizorul, „deosebirea 
dintre învățămîntul viu și intuitiv și 
mecanismul mort al memorării de lu
cruri neînțelese de copii ; este deosebi
rea dintre pedagogie și dresură. In
tr-adevăr prin metoda veche a silabi- 
sării și memorării mecanice de semne 
și cuvinte, inteligența copiilor nu era 
cu mult mai bine tractată decît in
teligența unui animal, care se 
prinde, prin frică și silă, la o

.metodul legografic“, 
revizorul în raportul 

an mai tîrziu, și 
Maiorescu, Creangă

de- 
mul- 

time de apucături automatice, de care 
nu-și poate da seama". Iar învățătorul 
care predă după „metoda nouă“ nu 
mai e vechiul învățător, „sever și țea
păn, cu vergile în mînă, ci un suflet 
uman, care scoboară la treapta sufle
telor copilărești, și le disciplinează nu 
le siluește“. Atari recunoașteri, astfel 
formulate, de un cunoscător așa de avi
zat al problemelor învățămîntului, cum 
era Eminescu, Creangă le va fi înre
gistrat cu recunoștință, nu numai cu 
satisfacție.

între 1875, anul debutului la „Con
vorbiri literare“, și 1881, anul „Aminti
rilor din copilărie", creațiunea literară 
a lui Creangă e, în marea ei majoritate, 
folclorică, și ea constituie, neîndoios, 
încă una din acele punți de legătură, 
care au înlesnit și consolidat marea 
prietenie a celor doi scriitori din Mol
dova de Sus. De magia basmelor co
pilăriei, Eminescu nu s-a vindecat 
niciodată. Și-a amintit de ele, în poe
me mai timpurii, cînd crivățul cu iama

Numere omagiale ale revistelor
Consacrat în întregime comemorării 

a 75 de ani de la moartea lui Ion 
Creangă, ultimul număr al „Gazetei 
literare" cuprinde numeroase articole 
referitoare la opera prozatorului, sem
nate de cunoscuți scriitori, critici și 
istorici literari, oameni de artă și cer
cetători : „Creangă scriitor național" 
de acad. Iorgu Iordan, „Artistul" de 
Șerban Cioculescu, „Naratorul și sin
teza sa artistică' de George Munteanu, 
„Lirismul „Amintirilor" de Dumitru 
Micu, „Originalitatea lui Creangă" de 
Eugen Simion, „Sursele umorului" de 
Lucian Raicu, „Arta de a fi simplu' 
de Ovidiu Papadima, „Creangă și ca
racterul dramatil al operei sale" de 
Victor Crăciun,! „Recitind poveștile" 
de Nicolae Manolescu, „Creangă și 
sentimentul timpului“ de Valeriu 
Cristea etc.

Sînt publicate de asemenea evocă
rile „Gînduri despre opera lui' de 
Radu Boureanu, „Mirajul copilăriei" 
de Fănuș Neagu și „Humulești capi-

tola amintirilor" de Tita Chiper. Cro
nica literară a lui O. V. Crohmălni- 
ceanu e consacrată lucrării „Ion 
Creangă" (viata și opera) de George 
Călinescu. De modul în care se oglin
dește opera scriitorului în arta plastică, 
pe ecran sau pe scenă se ocupă arti
colele „Creangă în lumina reflectoare
lor' de Iordan Chimet, „Harap alb 
de vorbă cu „autorul" de Ion Popescu 
Gopo, „Ilustrația la Creangă" de Dan 
Grigorescu.

în revista „Contemporanul" au a- 
părut, printre altele, articolele „Ion 
Creangă“' de George Călinescu, 
„Omagiu de azi" de George Ivașcu, 
„Anecdotistul" de Al. Piru, „Arta su
gerării" de Constantin Prisnea.

Sărbătoririi lui Ion Creangă îi este 
consacrat și ultimul număr al revistei 
de cultură „Ateneu' din Bacău. în 
paginile revistei sînt publicate nume
roase articole, recenzii, documente 
privind realismul și universalitatea 
operei scriitorului.

nord vine în spate ; le-a cîntat 
sonetul de mai tîrziu, cu povești 
doine, ghicitori, eresuri, ce fruntea 
copil i-o-nseninară, așa cum în anii stu
denției vieneze a transcris din comuni
care orală un număr de basme, în frun
te cu Călin Nebunul, sau a transfigurat 
un crîmpei de basm din Bihor în mira
culosul poem al lui Făt Frumos din 
Lacrimă ; așa cum în anii studenției 
berlineze avea să toarne în tiparele 
poemelor cele două basme, culese de 
Kunisch, și așa cum mai tîrziu, pînă în 
anul prăbușirii, nu va înceta să acorde 
folclorului de toate speciile, liric, epic, 
dramatic și paremiologic întreaga sa a- 
tenție. întâlnirea cu marele făuritor de 
basme Ion Creangă, pe care-l va de
creta magistru al basmului fantastic, 
avea de ce să-1 bucure, iar rîvna ace
luia de a solicita în continuu izvoarele 
folclorului i se părea demnă de a fi 
dată ca exemplu. Ceea ce și face în 
articolul din 5 ianuarie 1877, din „Cu
rierul de Iași", cînd învinuiește recent 
apăruta revistă „Colectorul literar" de 
la Piatra-Neamț că publică traducțiuni 
îndoielnice, în loc să exploreze tezau
rul popular. „Dar, la dreptul vorbind, 
scria Eminescu, la Piatra, într-un ținut 
muntos, plin de legende, de proverbe, 
locuțiuni, apoi de localități istorice, 
«Colectorul» nu găsește ce să culeagă ? 
Un muntean de baștină, născut aseme
nea în ținutul Neamțului, e Ion Crean
gă. Citit-au vreodată colectorii pe Dă- 
nilă Prepeleac, pe Soacra cu trei nu
rori, și altele, ca să vadă care ar trebui 
să fie izvoarele din care să se inspire, 
și cum vorbesc și se mișcă ținutașii din 
Neamț ?"

Poet ocazional, improvizînd uneori 
din necesitate didactică, Ion Creangă 
era un prea mare artist al cuvîntului 
și un prea mare vraci al expresiei și 
al psihologiei populare, ca să nu intu
iască și să nu fie pătruns de farmecul 
inedit al poeziei lui Eminescu. Cînd 
în 1878, notează pe o carte de geogra
fie de la sfîrșitul veacului al XVIII-lea, 
a lui Amfilohie Hotiniul, că i-a fost 
dăruită de dl. Mihail Eminescu, emi
nentul poet, ba chiar cel mai mare poet 
al romînilor, Ion Creangă își exprima, 
simplu dar ferm, și înainte ca „Scriso
rile" și „Luceafărul" să fi fost create, 
convingerea sa adîncă în valoarea poe
ziei prietenului său. Dacă nu i-a cu
noscut manuscrisele, scrijelate de seis
mele variantelor, i-a surprins, de atîtea 
ori fruntea înnourată și i-a înțeles gîn
durile. Pentru că și Ion Creangă, așa 
cum o dovedesc manuscrisele cîte s-au 
mai păstrat, era din aceeași familie și 
a cunoscut și el demonul perfecțiunii 
ca și grelele munci ale facerii. „Am 
scris lung, pentru că n-am avut timp 
să scriu scurt“, se scuza el, cu privire 
la „Moș Nichifor Coțcariul”, și formula 
cu osebire modestă, cînd e vorba de o 
capodoperă ca aceasta, trădează totuși 
pe artistul exigent, stăpîn pe meșteșu
gul desăvîrșirilor.

Iată pentru ce emiterea unei medalii 
comemorative, geminate, hotărîtă de 
(Jomitetul național pentru sărbătorirea 
a 75 de ani de la moartea lui Ion 
Creangă, se cuvine salutată cu nespusă 
satisfacție.

în 
ÿi 

de

Am părăsit vastul șantier care este 
Piatra Neamț, pornind spre Humulești. 
Oare cum îmi vor părea acele locuri 
unde s-a petrecut copilăria celui mai 
fermecător copil din literatura noastră ? 
Șoseaua asfaltată înscrie volute largi 
peste dealuri molcome. Pe aici, pe 
undeva, trebuie să fi fost codrul Balau
rului, acolo unde a poposit moș Nichifor 
coțcariul împreună cu jupîneșica Maica, 
înfr-o noapte nedormită de răul privi
ghetorilor.

Dar unde e harabaua lui moș Nichi
for? Cu 100 km pe oră, viteză brutală 
pentru un asemenea peisaj, pătrundem 
în universul lui Creangă, în acea geo
grafie a „Amintirilor", în acel ținut al 
Moldovei devenit legendar, ca Ifhaca 
sau, poate, ca itinerarul argonauților. 
Pentru că nici un alt scriitor romîn n-a 
reușit să apropie atît de mult de legen- 

niștedă niște locuri atît de concrete, 
fapte atît de cotidiene.

Humuleșfi. Contururile legendei 
estompează în fața celei mai stricte 
lități. Satul de altădată este astăzi 
tier al Tîrgului Neamț, Ozana e o

se 
rea- 
car- 

- .. vale
largă, cu mult pietriș și cîteva fire de 
apă. Austerifatea anotimpului te împie
dică să descoperi acele cuiburi de um
bră și răcoare, de soare și vegetație, 
acele știoalne în care se scălda Nică. 
Un pod lung de beton leagă malurile 
ducînd spre un orășel cu aglomerație 
specific urbană, cu clădiri joase, carac
teristice miolor tîrguri,' dar și cu un 
bloc de patru etaje, o școală modernă 
și alte cîteva construcții noi. Autocamioa
ne grele trec într-o parte și într-alta 
spre parchetele forestiere, spre fabrica 
de cherestea. Și totuși, în această 
mosferă aproape citadină, 
mintirilor" se reconstituie 
ceful, în planuri paralele, 
trecutului adăugîndu-se 
noutății și surpriza evoluțiilor.

Aici au fost cireșul mătușii Marioara și 
prăjinile de cînepă doborîtă „palancă" 
la pămînf, aici este ulița pe care cobora 
spre Ozana, la scăldat, Nică al lui Ște
fan a Petrii, din colo, sub Cetate, se afla 
iarmarocul de unde a scăpat teafără pu
păza din tei. Dar cel mai impresionant 
document rămîne, fără îndoială, casa co
pilăriei, leagănul primelor gînduri, vi
suri și năzdrăvănii ale povestitorului de 
mai tîrziu. O treaptă de piatră și o ușă 
de lemn scundă, o tindă dreptunghiulară 
prin care pătrunzi în casa propriu-zisă. 
Hornul cu „prichiciul vetrii cel humuit", 
lavițele rînduite de-a lungul pereților, 
grinzile de lemn ale tavanului, masa la 
care Nică descifra buchiile ceaslovului. 
Este o masă veche, mîncată de cari, 
adusă ca zestre din Pipirig de mama 
scriitorului.

Aceasta e casa „Amintirilor", dar tot

at-
universul „A- 

Incetul cu In
ia savoarea 

prospețimea

atît de bine ți-ai putea imagina că în
tr-un asemenea decor s-a petrecut po
vestea caprei cu trei iezi. E atît de iz
bitoare asemănarea încîf mă aplec pen
tru o clipă asupra hornului, în căutarea 
iedului cel cuminte, mezinul scăpat din 
cumplita nenorocire.

Interiorul o de o simplitate rar în- 
fîlnită. Geometria nu cunoaște aici linia 
curbă, frumusețea e 
drepte, verticale și orizontale. De aceea, 
roata vîrtelniței apare ca un neologism 
într-un text vechi, o inovație recentă, 
încă neasimilată. Imaginea acestui infe
rior e, indiscutabil, mai veche decît 
data „Amintirilor", echilibrul său perfect, 
sobrietatea sa elegantă vin dintr-un cla
sicism — dacă se poate spune astfel — 
popular, alcătuit de-a lungul veacurilor 
de experiență și gust artistic.

Casă a copilăriei și operă 
tățu. Sînt două construcții ce par a se 
inspira reciproc. Amîndouă concentrează, 
exprimă în esențe, marea bogăție de 
experiență, de spirit și fantezie a po
porului.

simplitate rar în-

realizată din linii

a maturi-

Valea Ozane! sub 
cețurile iernii

Bădia Dumitru Șoi- 
maru își amintește 

de Creangă...

ispitit de pupăza 
te întîmpină azi , 
cărămidă, cu aparate de radio pentru 
îngrijitori.

din tei. In Valea Seacă 
șase grajduri noi de

Creangă : Simbolic, parcă, numele 
marelui humuleștean ni-l arată a fi unul 
din acele vlăstare viguroase care cresc 
din trunchiul arborelui milenar al po
porului, avînd rădăcinile pierdute-n 
adîncuri de vreme și frunzișul fremătînd 
în viitor. Prin opera sa, Creangă a ex
primat unele din cele mai revelatoare di
mensiuni sufletești ale poporului romîn. 
Alături de Eminescu, Slavici și Caragia- 
le, Ion Creangă este un clasic viu al li
terelor noastre, care nu numai se studiază 
ci se și citește, afirmîndu-se ca o pre
zență spirituală, contemporană cu fie
care generație. El împlinește o ipostază 
distinctă, semnificativă pentru virtuțile 
creatoare ale colectivității căreia îi apar
ține. Lirismului profund și meditației fi
lozofice grele de sensuri a ultimului 
mare romantic din literatura universală, 
care a fost Mihai Eminescu ; gravei pri
viri moralizatoare, aruncată asupra lumii 
de loan Slavici, cel ce aducea în creația 
sa imaginea veridică, plină de dramatism 
a satului transilvănean, în momentul pă
trunderii relațiilor capitaliste peste 
rînduielile iobăgisfe; necruțătoarei sa
tire a societății burgheze din opera 
lui Caragiale, scrierile lui Creangă le 
adăugau — în peisajul literaturii romî- 
nești din a doua jumătate a veacului 
trecut — o cuceritoare vervă narativă, 

.plină de duioșie și umor, o sfătoșenie 
neistovită și o viziune înțeleaptă asupra 
lumii, reprezenfînd, de fapt, expresia ge
nială a unui sănătos spirit popular. Cum 
constatau, încă în 1902, St. O. Iosif și 
llarie Chendi, doi mari admiratori ai pro
zatorului, locul lui Creanga este „între 
scriitorii meniți a rămîne proptele trai
nice la baza culturii noastre naționale“... 
Cu gîndirea lui limpede, capabilă de ge
neralizări temeinice, cu jovialitatea lui 
expansivă, „Creangă a străbătut repede 
în popor și a ajuns astăzi la același grad 
iș popularitate ca și cei doi compafrioți 

săi, Alecsandri și Eminescu’..,
Numele lui se leagă indestructibil de

poveste și de basm, căci pînă șl Amin
tirile, care sînt atît de nemijlocit expre
sia realității, par a ne purta printr-un 
basm fermecător. Peripețiile lui Nică a 
lui Ștefan a Petrii, de cînd a „făcut ochi“ 
și pînă-n 1855, cînd se duce la școală, 
la Socola din lași, scos cu greu din sat 
„ca ursul din bîrlog“, deși sînt de o in
contestabilă autenticitate realistă, au tot
odată atmosfera tihnită și fluiditatea blîn- 
dă a basmului din bătrîni. De aceea, ori 
de cîte ori evoci numele lui, te vezi, 
într-un fel, ispitit să-ncepi ca-ntr-o po
veste : A tost odată ca niciodată... a fost 
un scriitor cum n-a fost niciunul dintre 
predecesori și niciunul dintre urmași. 
Un om din Humulești și din a doua jumă
tate a veacului al XlX-lea, dar care, tot
odată, asemeni lui Eminescu, venea de 
demult și de departe, din începuturi
le istorice ale acestui popor și din 
toate punctele spațiului său geografic, 
realizînd o chintesență. Sinteză în timp 
și în spațiu a sensibilității și gîndirii 
populare, Creangă n-a fost și nu putea 
fi un scriitor dialectal, cu o operă al 
cărei conținut să rămînă circumscris la 
sfera îngustă a unor „țărânii”, cum
socotit unii istorici literari opaci și este- 
tizanfi. N-a fost doar „fiul răzeșului din 
Humuleșfi", n-a fost „țăran necioplit din 
creștet pînă-n talpă", bun de-a face
ghidușii, cum și-l reprezenta un contem
poran cu prejudecăți salonarde. Prin
semnificațiile sale etice și estetice, fon
dul operei lui Creangă este al întregului 
popor. In creația sa vibrează bogăția spi
rituală a țăranului romîn, gîndurile și sen
timentele milioanelor de Ioni care i-au 
dăruit zestrea fabuloasă a sufletului lor, 
plămădind din vis pe Făt-Frumos, din ură 
pe zmei-paralei și oameni spini, din voi- 
nicia și înțelepciunea lor multiseculară pe 
Harap-Alb. Din imensa lor sete de viață, 
din seninătatea lor robustă, din spiritul 
lor hîtru, în stare să facă haz de necaz, 
i-au dat acel zlmbef sănăfos care-l așea
ză în rîndul marilor meșteri ai rîsuluț 
lîngă Rabelais, bunăoară.

au

Există virtual în opera lui Creangă — 
provenind tocmai din caracterul ei pro
fund național și popular — resursele 
unei universalități incontesfabile, pe care 
timpul și înaintarea tot mai vrednică a 
poporului său pe drumurile viitorului o 
prefac practic într-o realitate tot mai 
solidă, într-un bun al umanității întregi. 
Creangă n-a fost un folclorist sau un 
prelucrător harnic de povești populare, 
ca un Petre Ispirescu, să zicem. El a fost 
un creator în sensul cel mai înalt al cu- 
vîntului. In simplitatea lui frustă stă, de 
fapt, o imensă știință a vieții, intuită în 
raporturile ei fundamentale. El știe totul 
despre mersul anotimpurilor și despre 
rosturile gospodărești ale omului de la 
țară, cunoaște uneltele meșteșugarului și 
le numește cu inepuizabilă plăcere, știa 
unde s-ascunde ursul dar și unde se tu- 
pilează, ghemuită după lună, fata împă
ratului din poveste, prefăcută în pasăre 
nevăzută. Și știe, mai cu seamă, să ne 
descopere tainițele sufletului popular.

Dar experiența milenară a celor mulți, 
cristalizată în proverb, în zicătoare, în 
vorba cu tîlc, nu rămîne în creația lui 
o prezență impersonală, ci capătă o pu
ternică notă de originalitate. Formulele 
tipice, împrumutate de Creangă din vor
birea populară, oralitatea și spontaneita
tea stilului său dau culoare și autentici
tate scenelor de viață descrise. O simplă 
formulă consacrată, un proverb fixează 
un portret, un caracter sau un episod de 
neuitat. Uneori „zicăfoarea” în opera lui 
Creangă devine imagine densă, de o ex
cepțională plasticitate. Cît de intens me
taforică este comparația care spune des
pre un om că-i plin de noroc ca broasca 
de păr ; Și ce ironie revelatoare conține 
expresia care spune despre cineva că 
are știință pînă la genunchii broaștei I 
Pe un fond folcloric, Ion Creangă s-a 
înălțat ca un artist desăvîrșit, pătruns de 
un scrupul neîntrecut al cuvînfului.

Viața eroilor Iul Creangă se desfășoa
ră în spiritul autentle al firii poporului

nostru. Ei respectă virtuțile spirituale și 
fizice pe care le respectă omul din po
por : curajul, hărnicia, prietenia, spiritul 
rațional și întreprinzător, optimismul vi
guros, modestia, mărinimia, franchețea în 
opinii și atitudini, sentimentul dreptății 
sociale, cu un cuvînt propriu limbii noas
tre OMENIA ca o formă complexă și 
esențială a umanismului popular. In nu
mele acestor principii, 
zaprobă, 
ceea ce 
ipocrizia, 
rea. Trebuie 
lui depășește sensibil basmul popular, 
cu simbolurile lui tradiționale, 
du-se la o semnificație filozofică mai cu
prinzătoare. Om al unui veac raționalist, 
Creangă — deși împrejurările vieții fă
cuseră pentru scurt timp dintr-însul un 
diacon original, ireverențios și turbulent 
— privește ironic tot ceea ce este ostil 
omului: moartea și diavolii, forțele su
pranaturale ale răului, micimile sufletești. 
In fața problemelor grave, el păstrează 
un echilibru nealterat de spaime, în a- 
celași timp jovial și înțelept.

Opera lui Creangă, publicată aproape 
cu exclusivitate în Convorbiri literare, 
între 1876—1882, a fost totuși o vreme 
cunoscută numai de membrii Junimii și; 
de cititorii fata! restrînși ca număr ai' 
Convorbirilor. Din această revistă ea a 
trecut în foiletoanele ziarelor populare, 
în calendare și manuale, devenind re
pede un bun al maselor populare. Dar 
receptarea cea mai largă i-a asigurat-o 
epoca noastră, cînd, datorită revoluției 
culturale, opera lui Creangă poate fi în 
sfîrșii unanim citită, nu numai ascultată, 
de către un public ce reprezintă astăzi 
milioane de oameni.

Creația lui Creangă mărturisește încă 
odată adevărul că, în artă, pentru a 
ajunge sus și departe, e absolut necesar 
să pornești de la realitățile poporului și 
ale epocii fale, de aici, din adîncuri. 
Numai astfel Ion al lui Ștefan a Petrii 
din Humulești a ajuns un stîlp de boltă 
al literaturii romîne — Ion cel Mare, cum 
l-ar cădea să-i spunem.

L D. BĂLAN

prin întreaga 
degradează omul : 

trădarea, pizma, 
precizai, însă,

Creangă de- 
sa operă, tot 

lenea, 
exploata- 
că opera

ridicîn-

„Lam văzut pe
Bădia Zahei Grigoriu, nepot al lui 

Creangă și custode al casei memoriale, 
ne îndrumă cu amabilitate spre locuința 
unui om care l-a cunoscut pe marele 
scriitor în ultimii ani ai vieții.

Trecem peste Ozana și ne oprim în 
fața unei case vechi, cu freptele de pia
tră lustruite de ploi și de pași. Cu bine
cunoscuta politețe moldovenească,_ Du
mitru Șoimaru ne invită în casă, ne 
oferă scaune, voinic și vioi încă la cei 
85 de ani ai săi. Rudă mai îndepărtată 
cu Creangă, bădia Șoimaru își amin
tește :

— Eram prin clasa a lll-a primară. 
Creangă venise în acea vară pe la noi. 
Țin minte că m-a chemat la dînsul, mi-a 
dat 10 bani și mi-a zis : „Măi țîcă, ia 
adă-ne dumneta o ocă de vin”. Cînd 
m-am întors rîdea împreună cu moșu- 
meu, nu știu de ce. Apoi, m-a întrebat 
în ce clasă sînt și cum învăț. Altă dată 
a venit și i-a cerut bunelului bureți. Avea 
poftă să mănînce bureți.

După amintirile lui Dumitru Șoimaru, 
Creangă a trecut pe aici împreună cu 
Eminescu, în drum spre Văratec ori spre 
Mănăstirea Neamț. Se pare că Eminescu 
ar fi dormit într-o noapte în această 
casă. Imaginea lui Ion Creangă trăiește 
intens în aceste locuri, confundîndu-se 
uneori cu viața Humuleștiului și a hu- 
muleșfenilor.

— Am cărțile lui. Cînd citesc parcă 
citesc despre mine, unde m-am jucat, 
unde am pășit — spune bădia Chițu, în 
vîrsfă de 75 de ani, paznic al gospodă
riei colective.

Printre colectiviști întîlnești nume care 
descind parcă din „Amintiri". Gheorghe 
Trăznea, e șeful brigăzii de construcții, 
Ion Apetrii lucrează la atelaje, iar Gri
gore Oșlobanu, descendent, se pare, al 
popii, e membru în brigada de cîmp. 
Fiul său, Toader Oșlobanu, are 18 ani și 
învață la S.M.T. meseria de tractorist. 
Familia sa locuiește în Deleni. Pentru că, 
așa cum spunea Creangă în prima frază 
a „Amintirilor”, Humuleștii sînt un 
„sat mare și vesel, împărțit în trei părți 
care se țin fot de una : Vatra Satului, 
Delenii și Bejenii". Denumirile s-au păs
trat, dar înfățișarea locurilor este alfa.

Am vrut să-l găsim pe Ion Apetrii și 
am fost îndreptați spre Valea Seacă. 
Acolo unde Nică se ducea cu demîn- 
care la lucrători și în drum s-a lăsat

u

Pipirig—Bistrița—Broșteni
In curînd Ozana sclipește în soare sub 

dealurile Pipirigului, unde ne întîmpină 
o surprinzătoare zi de aprilie. Din 
acareturile bunicului David nu se mai 
păstrează decît cășăria, o construcție 
miniaturală, veche de un secol și 
jumătate, cu pereți din bîrne, cu aco
periș de draniță încheiată cu cuie în 
patru muchii, bătute pe nicovală. Pro
prietarul actual e Stan Grigore Vasile, 
care ar putea fi, după spusele sale, 
sfră-sfrănepot al lui David Creangă. In 
orice caz, a apucat în copilărie vechea 
casă, încheiată în cuie de lemn. Dis
cutăm sub podul cășăriei, în mireasma 
strujenilor de porumb, a otavei și a 
amintirilor. Pe șoseaua pietruită, tractoa
re duc la remorcă lungi trunchiuri de 
stejar spre sectorul întreprinderii fores
tiere din Pipirig unde lucrează și inter
locutorul nostru.

...Peste muntele 
Urcăm serpentine 
cu coturi bruște 
coborîm în valea 
Bistrița. In sfînga 
Broșteni, în dreapta, solzii de gheață ai 
lacului de acumulare de la Bicaz. Ninge 
cu soare. De fapt, toanele acestei 
naturi uluitoare aveau să-l mire pe 
Creangă însuși, în urmă cu un secol și 
mai bine, cînd. în toiul lui martie... „unde 
nu dă o căldură ca aceea... Și noi, pe 
căldurile cele, ne ungeam cu leșie tul
bure, ședeam afară la soare cu pielea 
goală pînă se usca cenușa pe noi și apoi 
ne băgăm în Bistriță de ne scăldam". 
Este cunoscutul episod cu caprele babei 
Irinuca, încheiat cu prăvălirea stîncii peste 
casa gazdei.

Se pare că locuința Irinucăi se afla 
între casa de azi a Ilenei Carază, căreia
1 se mai spune și Ileana Dinpefri, aluzie 
la țancurile de cremene ce lucesc prin
tre brazi în spatele ogrăzii, și casa nouă 
a lui Gh. Popescu. Există aici și o stîncă 
prăvălită, dar nu se poate ști dacă e cea 
cu pricina. Din vremea lui Creangă a 
rămas însă bisericuța din lemn de fisă, 
de o vechime impresionantă, declarată 
monument. In pridvorul ei învăța Crean
gă la școala lui Alecu Baloș, avînd de 
profesor pe Nicolae Nanu, al cărui mor- 
mînf, însoțit de un bust, se află în 
preajmă.

Broștenii „Amintirilor", cu case răzle
țite, unde „nu se rușina lupul și ursul a 
se arăta ziua-miaza-mare" nu mai poate 
fi recunoscut azi. O întreprindere fores
tieră cu 8 sectoare de exploatare și vreo
2 800 de muncitori a imprimat noi rit
muri în viața comunei, numărul caselor 
noi surprinde, intrînd în competiție cu 
numărul celor vechi.

Nu, aceștia nu mai sînt Broștenii lui 
Creangă, unde „doi oameni cu doi boi, 
la vreme de iarnă, abia își puteau scoate 
mămăliga”. Dar nu-ți pare rău.

Patru Vodă a nins, 
de o rară frumusețe, 
și primejdioase, apoi 
Largului. Intîlnire cu 
apele ei vin dinspre

Oe la Fălticeni în Țicău
Pe actuala stradă Ion Creangă din Făl

ticeni, la numărul 30, a fost casa lui 
Pavel Ciubotariul, gazda adolescentului 
din Humulești ; iar sus, în culmea dealu
lui, te întîmpină împrejmuită de o liniște 
imperturbabilă, casa în care a locuit și a 
scris ani în șir Sadoveanu, marele fiu spi
ritual al povestitorului din Humulești.

Personaje din operele lui Creangă văzute de

Mergem mai departe, în căutarea 
acelei cîrciumi legendare, cu frumoasa 
crîșmăriță, fata vornicului din Rădășeni. 
Lăsăm în urmă o clădire masivă, din 
cărămidă netencuită, noua magazie a 
gospodăriei colective, și identificăm cu 
greu, după bolta veche a cramei, locul 
unde se găsea lăcașul de veselire al ca- 
tiheților. Acum se află aici o așezare 
de gospodar, o casă arătoasă, ridicată de 
Pavel Perju, șeful brigăzii pomicole.

După cum se vede, imaginile „Amin
tirilor" se întîlnesc pas cu pas, într-o 
revelatoare confruntare, cu peisajul și rit
murile prezentului.

...„Amintirile" se întrerup la lași, o dată 
cu sosirea la seminarul de la Socola. Dar 
orașul de pe malurile Bahluiului păstrea
ză incă proaspătă, între peisajul indus
trial și tabloul colorat al noilor cartiere, 
urma pașilor lui Creangă. Am văzut părul 
de la Bolta Rece unde se pare că ma
rele prozator întîrzia împreună cu Emi
nescu, am privit vechile turle ale bise
ricii Golia spre care Creangă îndrepta 
pușca să vîneze ciori, am răsfoit ma
nuscrise și documente din arhivele la
șului. Foi îngălbenite de vreme, cu cali
grafie înflorată, aproape indescifrabilă. 
1872, august 25 : certificat eliberat lui 
Ion Creangă dovedind lipsa de mijloace 
și imposibilitatea de a plăti taxele pen
tru internat ale fiului său, Constantin. In 
același an, ordinul de destituire din în- 
vățămînt în urma raportului înaintat de 
mitropolie. Lista ar putea continua înde
lung.

împins de sărăcie, dar și de mirajul a- 
mintirilor, Creangă șe refugiază în boj
deuca de pa dealul Țicăului. Pentru, că 
bojdeuca e, de fapt, o altă variantă a ca
sei părintești.

Dacă lăsăm la o parte episodul de la 
Broșteni, savuroasele peripeții de la „fa
brica de popi" din Fălticeni și drumul 
spre lași, vatra și esența „Amintirilor" 
rămîn circumscrise în perimetrul de cîți- 
va kilometri al Humuleștilor, de-a lun
gul Ozanei „cea frumos curgătoare”. 
Este un univers restrîns, ca un atom 
pierdut undeva, în imensitatea lumii, dar 
un atom ale cărui legi și proprietăți in
fime pot dezvălui trăsăturile generale șl 
eterne ale cosmosului.

Un atom care iradiază bucurie, opti
mism, sensibilitate, „li datorez recunoș
tință pentru că ne-a îmbogățit copilăria 
și viața" — notează cineva în cartea de 
impresii de la Humulești, pe unde au 
trecut în acest an aproape 80 000 de 
vizitatori. „Aici mi-am făcut o 
ziune clară asupra bojdeucii 
care o vedeam ca prin ceață în închi
puire” (Nicu Pîrjol, navigator, Tulcea) 
„Nu te vom uita niciodată, dragul nostru 
și scump povestitor" (elevii clasei a lll-a 
a unei școli din lași). Dar cele mai im
presionante însemnări sînt scrisorile des
chise, adresate acelui Nică pe care vre
mea nu-l va îrribătrîni nici peste secole.

„Nică, cu bine... Ne-om întîlni curînd, 
cînd pruncii mei din bănci te vor citi 
și-or rîde cu gura pînă la urechi’ — își 
încheie emoționanta însemnare o profe
soară din Covăsînț — Arad.

Surprinzătoare asemănare cu o altă 
scrisoare : „Bună ziua, ilustru băiețaș I A- 
leargă de grabă la rîu, te așteaptă prie
tenii. Nu știi că amintirile tale din copi
lărie străbat acum țările de limbă spa
niolă? Dar fie ce-ți pasă?...” iscălesc 
Maria Tereza Léon și Rafael Alberti.

Micul univers al Humuleștiului cucereș
te noi meridiane, zîmbeful lui Creangă a 
porrfit în lume.

Paul DIACONESCU

AUREL JIQUID1
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in lingvisticaSînt aproape 100 de ani de cînd lingvistica romînească a început să fie cunoscută și apreciată, dai' niciodată pînă la eliberarea țării noastre de sub jugul fascist nu am avut în același timp mai mult de 5—6 lingviști cu experiență și cu reputație. Cu rare excepții, ei au studiat numai limba romînă și, desigur, n-au putut îmbrățișa toate ramurile specialității. L. Șăineanu a dat lucrări privitoare la limba franceză, dar numai după ce a părăsit Romînia ; s-au publicat, ce e drept, unele studii privitoare la limbile indo-euro- pene vechi, și o singură lucrare care îmbrățișa un sector mai larg al lingvisticii europene : „Introducere în studiul limbilor romanice“ <’ acad. Iorgu Iordan, apărută în 1932.In anii construcției socialiste, situația s-a schimbat radical. Mulțumită înființării institutelor Academiei R. P. Romîne, dezvoltării învă- țămîntului lingvistic în facultățile de filologie (aici trebuie să avem în vedere și numeroasele institute pedagogice), creării mai multor societăți științifice, dispunem astăzi de o amplă pepinieră de lingviști. Dacă cei în vîrstă nu sîntem astăzi mai numeroși decît în trecut, în schimb printre cei sub 40 de ani avem astăzi aproape 200 de oameni capabili să creeze în știința limbii, ale căror nume apar frecvent pe coperta cărților, în sumarul numeroaselor periodice de specialitate și în bibliografiile internaționale.îmbrățișăm astăzi toate ramurile științei. Avem specialiști în fonetică, gramatică, lexicologie, stilistică, se dezvoltă dialectologia, geografia lingvistică, onomastica, se publică studii de cultivarea limbii și există interes pentru problemele de lingvistică generală, puțin practicate în trecut. în același timp, au fost atrase în cercul preocupărilor noastre nu numai problemele limbii romîne sau ale celorlalte limbi romanice și ale limbilor clasice, ci avem specialiști și în slavistică (se publică și lucrări privitoare la limbile balcanice), au apărut lucrări privitoare la armeană și la hitită, la germanistică, la maghiară, apoi avem colective de o- rientaliști care cercetează limbile turco-tătare, arabă, chineză și există chiaj- un embrion de africanistică. Specialiști în logică, în psihologie, în ' literatură, colaborează cu lingviștii pentru a explora problemele comune mai multor științe. Alături de toate acestea există o largă mișcare de popularizare a.rezultatelor obținutej radiodifuziunea, revistele de cultură generală și chiar presa cotidiană a- cordă atenție problemelor limbii, care deșteaptă un viu interes în mase tot mai largi ale publicului nostru.Conferința națională de lingvistică romînească, ale cărei lucrări s-au desfășurat de curînd în Capitală, și care a reunit peste 200 de lingviști din țară și din 11 țări străine, a prilejuit dezbaterea largă a celor mai variate probleme din diferite domenii de cercetare. Comunicările și referatele prezentate (dintre care 8 de către participanții de peste hotare) ca și amplele discuții care au avut loc (cu participarea specialiștilor ro- mîni și străini) s-au referit la aspecte legate de redactarea Dicționarului general al limbii romîne și a Tratatului de istorie a limbii romîne, de limba romînă literară, de dialectologie, de gramatica limbii romîne și de metodele noi de cercetare a limbii. Specialiștii și cercetătorii s-au confruntat astfel în problemele esențiale care-i preocupă în prezent, și-au împărtășit reciproc realizările. Reușita acestei conferințe constituie fără îndoială pentru lingviștii romîni un stimulent pentru activitatea lor viitoare.Dezvoltarea științei, sporirea, interesului pentru realitățile romînești, realizările științei noastre — popularizate larg, între altele, prin cursurile de vară ținute în fiecare an la Sinaia — au făcut ca tot mai multe centre universitare din toate țările să înscrie între materiile predate limba romînă și istoria ei. Au fost

și în trecut cîțiva străini care s-au specializat în limba romînă : fără să pomenesc de Fr. Diez sau W. Meyer- Lübke, care au cercetat limba romînă pentru a da sintezesupra limbilor romanice, de Fr. Miklosich, care a studiat limba romînă din punctul de vedere al unui slavist, aș putea cita, ca interesați de limba romînă pentru ea însăși, pe G. Weigand de la Leipzig, pe M. Roques de la Paris, pe Kr. Sandfeld de la Copenhaga. Astăzi cercul este infinit mai larg. Se studie diază limba romînă și se publică lucrări asupra ei în numeroase țări din Europa și din alte continente. In Uniunea Sovietică se pot ușor număra zece autori de lucrări asupra limbii romîne ; în toate țările de democrație populară există centre de studii romînești ; de asemenea, în Suedia (la Lund), în Danemarca (la Copenhaga), în Finlanda, în Belgia (la Gând), în Franța, în Anglia etc. Mă refer, bineînțeles, nu la simpla învățare a limbii romîne, ci la publicarea de lucrări originale asupra ei. în vara trecută, aflîndu-mă în S.U.A., la Philadelphia, am întîl- nit o tînără americană care pregătește o teză de doctorat asupra fonologiei romînești. Și trebuie să a- daug că chiar lingviștii care nu se ocupă în mod special de limba romînă introduc tot mai des în lucrările lor exemple romînești, cum am avut de curînd ocazia să întîlnesc într-o carte publicată în Chile.Se înțelege că această lărgire a cercului celor interesați nu poate să nu ducă la o adîncire a studiilor. Nu numai că mulțimea lucrărilor publicate ajută la pătrunderea unor chestiuni tot mai subtile, dar faptul că problemele larg tratate să-și găsească cercetate pînă exemplu : punînd față în față ediția T a Gramaticii Academiei R. P. Romîne apărută în 1954, cu ediția a II-a, apărută în 1963, constatăm ușor că cea de-a doua rezolvă unele chestiuni care nici nu fuseseră enunțate în cea dintîi.Se pune însă întrebarea : care sînt concepțiile, metodele actuale de cercetare în lingvistică ? Pînă la Eliberare, cu damentul lingvistica de școala au avut ba ca un evoluție se produce după anumite legi. Metoda lor principală a fost cea comparativă, care nici pînă astăzi nu și-a epuizat posibilitățile. Introducerea unor procedee noi, ca fonetica experimentală, geografia lingvistică, nu a ruinat bazele teoretice ale metodei, ci doar i-a dat mijlocul să perfecționeze unele amănunte. Influența marrismului, manifestată în studiile noastre înainte de 1950, aducea ideea că metoda comparativă ar fi opusă materialismului istoric, ceea ce s-a văzut curînd că e greșit : chiar dacă neogramaticii n-au putut trage toate concluziile necesare, faptele cîștigate de ei pot foarte bine servi ca material pentru un studiu marxist al limbii.în secolul al XX-lea, pomindu-se de la teoriile lui F. de Saussure, s-a impus ideea, necunoscută de neo- gramatici, că limba constituie un sistem, ale cărui părți se influențează reciproc. Această idee este în acord cu principiile materialismului dialectic. Cu toate devierile lor idealiste, școlile structuraliste au dreptate în ce privește teza caracterului sistematic al limbii. Păcatul este că pe unii structuraliști nu-i interesează suficient istoria limbii, ba cîțiva dintre ei o condamnă chiar în chip expres.De curînd au apărut la noi preocupări pentru lingvistica matematică ; desigur, această nouă ramură, care, după părerea mea, este în pre-
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zent mai matematica decîtlingvistică, va ajunge să dea rezultate interesante. Să ținem însă seamă de faptul că nici aici nu se abordează deocamdată probleme de istoria limbii.Pentru lingviștii din țara noastră, dialectica materialistă reprezintă metodologia generală de cercetare. Pe această bază, ei încep să stabilească un just echilibru între diversele metode de lucru. Mulțumită dezbaterilor ideologice, care au reușit în bună parte să caracterizeze din punct de vedere marxist diversele școli lingvistice, mulțumită apoi unei consfătuiri organizate anul trecut de Prezidiul Academiei R. P. Romîne, s-au putut recunoaște meritele și lipsurile diferitelor școli lingvistice și se încearcă, pe baza concepției materialismului dialectic, să se perfecționeze metodele de cercetare. Un singur exemplu care mi se pare concludent : colectivul care, sub conducerea acad. Al. Rosetti, pregătește tratatul de istorie a limbii romîne se străduiește să împace punctul de vedere istoric cu cerința de a privi faptele de limbă în raporturile lor sistematice pe plan sincronic.Cred că în acest fel, prin perfecționarea metodelor de cercetare, vom putea considera o creștere substanțială a lingvisticii noastre, nu numai în ce privește cantitatea lucrărilor, ci și în ce privește calitatea lor.
A
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Noul radiotelescop din Raö, de pe coasta de vest a Suediei, este consi
derat drept unui din cele mai moderne din Europa. Cu ajutorul lui, oa
menii de știință vor scruta spațiul cosmic șl vor stabili telecomunicații 

cu sateliții artificiali

Lucrare valoroasă

L COSMIC

bătătoare la ochi sînt silește pe cercetători subiecte mai puțin acum. Pentru a da un

slabe abateri, fun- pe care 6-a dezvoltat noastră a fost constituit neogramaticilor ; aceștia meritul de. a privi lim- fenomen istoric, a cărui

® După cum anunță agenția TASS, în perioada dintre 8 și 18 decembrie a fost stabilită de 12 ori legătura prin radio cu stația automată „Sonda 2". în timpul acestor legături, la comenzile emise de pe sol, stația automată s-a orientat în spațiu față de Pămînt și de Soare. Pentru prima dată, în condițiile reale ale unui zbor cosmic, a fost executată experimentarea reactoarelor electrice cu plasmă instalate pe bordul stației. Ele sînt folosite ca dispozitive do dirijare pentru sistemul de orientare.De pe bordul stației s-a continuat recepționarea informațiilor științifice și a datelor privind funcționarea stalațiilor și a aparaturii.

planete, să străbată aproximativ 325 milioane mile.

in-
de te-© După cele două intervenții la sol cu ajutorul aparatelor de lecomandă, nava americană „Mariner 4", care în ultimele zile își pierduse direcția, a revenit la orbita stabilită. Ochiul electronic de la bord a prins din nou lumina stelei Canopus, după care nava se orientează în zborul ei către planeta Marte. In prezent, „Mariner 4" se află la o depărtare de peste 3 milioane mile, ur- mînd ca pînă în luna iulie a anului viitor, cînd se va apropia de Marte și va transmite cu ajutorul televiziunii pe Pămînt fotografii ale acestei

© Comisia italiană pentru cercetări spațiale a anunțat că satelitul italian „San Marco", lansat la începutul săptămînii cu ajutorul unei rachete americane, funcționează bine. Originalitatea științifică a satelitului italian constă în aceea că prin „San Marco" studiile privind densitatea aerului în ionosferă vor putea fi continuate timp de trei pînă la patru luni. Rachetele lansate pînă în prezent în acest scop au rămas doar cîteva minute în ionosferă.

Aspirantul romîn Viorel Visarion a susținut în fața Consiliului științific al Institutului de mecanică al Academiei de Științe a U.R.S.S. lucrarea sa de disertație „Elemente de calcul al învelișurilor subțiri și elastice", primind titlul de candidat în științe fizico-matematice. Deoarece lucrarea reprezintă o cercetare teoretică originală, de o importanță și o valoare deosebită, conținînd o serie de propuneri practice prețioase pentru construcția acoperișurilor de hale industriale, a recipientelor pentru industria chimică, construcția de avioane, de vapoare, de cuptoare rotative etc., Comisia superioară de atestări a Ministerului învăță- mîntului superior al U.R.S.S. a acordat aspirantului romîn direct titlul superior de doctor în științe fizico- matematice.

Vineri după amiază, în aula Institu
tului de științe economice „V. I. Lenin“ 
din Capitală, s-a deschis cea de-a 
VIII-a sesiune științifică a cadrelor di
dactice ale institutului.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de prof. univ. M. A. Lupu, rectorul In
stitutului, au început lucrările pe secții 
și simpozionul Centrului de calcul eco
nomic.

Cele peste 130 comunicări, prezen
tate în cadrul actualei sesiuni, abor
dează probleme de economie politică a

socialismului, economie de ramură, con
tabilitate, statistică și analiză economi
că, matematici aplicate la economie 
merceologie, istoria economiei naționale 
și a gîndirii economice etc. Multe din
tre comunicări analizează probleme ac
tuale, ca introducerea tehnicii noi în 
industrie și agricultură, ridicarea cali
tății produselor, îmbunătățirea formelor 
de evidență folosite în întreprinderi, 
diferite probleme de ordin tehnico-eco- 
nomic ale producției etc.

Astăzi, lucrările sesiunii iau sfîrșit.

(imp magnetic vizibil
Trei ingineri cehi au pus la punct 

un procedeu care constituie o des
coperire de mare însemnătate pen
tru știință și pentru industria elec
trotehnică și anume determinarea 
optică a cîmpurilor magnetice ale 
mașinilor electrice. Procedeul se 
bazează pe folosirea soluțiilor co- 
loidale ale unor substanțe fero- 
magnetice, al căror indice de re
fracție depinde de cîmpul de pola
rizare al razelor luminoase ce le 
străbat. Cercetătorii cehoslovaci 
proiectează lumina polarizată ce a 
străbătut stratul subțire coloidal 
și în modul acesta devin vizibile 
timpurile magnetice formate în ju
rul bobinelor din mașinile electrice 
sau în jurul instalațiilor nucleare. 
Pînă acum, cîmpul magnetic se pu
tea stabili numai pe bază de cal
cule matematice sau prin măsură
tori migăloase.

Autocamion gigantic
In Franța s-a construit un auto

camion cu adevărat gigantic. El 
are 56 de. roți, este lung de 34 m și cîntărește 328 t. Capacitatea de 
transport a acestei garnituri este 
de 250 t. Aceasta înseamnă că ea 
poate transporta dintr-o dată 300 
de automobile obișnuite, sau 2—3 
avioane de tip „Boeing-700".

Analiza electronică 
a radiografiilor

Un grup de oameni de știință din 
S.U>A. a elaborat o metodă de ana- 
liză'a radiografiilor cutiei toracice 
și de diagnosticare a bolilor car
diace cu ajutorul unei mașini elec
tronice de calcul. Prin noua me
todă va putea fi constatată, de ase
menea, dilatarea inimii. După per
fecționarea ei și adaptarea pentru 
practică medicală, noua metodă va 
permite analiza cu ajutorul mașinii 
electronice de calcul a unui mare 
număr de radiografii. Aceasta se 
va face mai repede și cu o mai 
mare precizie decît o poate face 
un medic radiolog. A fost elabo
rată și metoda de transformare a 
imaginilor radiologice într-un cod 
matematic pentru a putea fi păs
trate în „memoria" mașinii. La 
nevoie, mașina poate descifra in
formația păstrată și o poate repro
duce sub forma de negativ radio
logie pe un ecran de televiziune, 
cu detalii mai vizibile decît pe ne
gativul original.

^iglă de calcul tubulară
Un savant englez a inventat o 

riglă de calcul pentru înmulțirea 
și împărțirea numerelor complexe. 
Prin aceasta s-a extins sfera de 
folosire a riglelor de calcul. Pe su
prafața unui cilindru sînt gravați 
logaritmii complecși, iar procedeul 
de calcul constă în adunarea și 
scăderea vectorilor prin deplasa
rea și rotirea cilindrilor. Cifrele 
pot fi exprimate în coordonate

dreptunghiulare sau polare. Rezul
tatul se exprimă în ambele forme. 
Această riglă de calcul permite fi 
transformarea unei cifre dintr,-o 
formă în alta.

Oțel transparent
In scopul de a se confecționa sa- 

fe-uri și case de bani al căror con
ținut să poată fi văzut din exte
rior, pe cale experimentală au fost 
realizate oțeluri albe, transparente 
și colorate. O particularitate a a- 
cestor oțeluri este aceea că ele nu 
pot fi „tăiate" cu aparatul de su
dură.

Imagini colorate 
prin telefon

Un tip nou de aparat, mult per
fecționat, destinat transmiterii de 
imagini colorate la distanțe mari 
prin intermediul obișnuitelor ca
nale telefonice, a fost construit la 
Leningrad. După cum relatează 
ziarul „Izvestia", imaginile recep- f 
ționate recent de la distanța de 650 
km nu se deosebesc întru nimic de 
cele publicate în revistele ilustrate 
colorate. Sistemul de transmisie se 
bazează pe legile colorimetriei, 
potrivit cărora, cu ajutorul combi
nării celor trei culori fundamen
tale — roșu, albastru și verde — 
poate fi obținută orice altă cu
loare. Transmiterea unei fotografii f 
de mărimea 22 X 30 cm durează 25 ~ 
de minute.

Așa arată videotelefonul prezentat 
anul acesta de către constructorii 

japonezi

Laserul și stomatologia
In prezent se experimentează 

utilizarea razelor laser în dentis- 
tică. S-a constatat că dacă sînt în
dreptate asupra cariilor dentare, 
razele laser distrug fără nici o du
rere partea bolnavă a pulpei den
tare. Deoarece impulsurile durează 
cîteva miimi de secundă, curățirea 
cariilor cu raze laser nu încinge 
dinții ca în cazul burghielor obiș
nuite ale dentiștilor.

Centrul de cercetări fonetice șl dialectale din București al Academiei 
R. P. Romîne. Se cercetează natura acustică a vocalelor romlneștl

Ritmul rapid de dezvoltare a indus
triei constructoare de mașini precum și 
a aeronauticii și astronauticii a pus spe
cialiștilor pe prim plan problema obți
nerii unor materiale metalice cu înalte 
caracteristici tehnologice și de exploa
tare. Preocupările actuale ale celor care 
se ocupă cu cercetarea structurii 
și proprietăților materialelor metalice 
s-au concentrat mai ales în domeniul gă
sirii de noi procedee care să stea la baza 
măririi rezistenței mecanice a metalelor 
și aliajelor și în cel al producerii de a- 
iiaje noi, cu compoziții chimice alese în 
așa fel încît să asigure obținerea celor 
mai ridicate valori ale rezistenței meca
nice, rezistenței la coroziune și la oxidare. 
Cercetătorii și-au îndrepta) atenția, pe 
lîngă oțelurile de înaltă rezistență și cele 
inoxidabile, spre aliajele metalelor ușoare 
cu punct scăzut de topire (magneziul, 
aluminiul) și cu rigiditate ridicată (beri- 
liul), spre aliajele metalelor refractare 
(titanul, vanadiul, cromul, niobiul, molib
denul, tantalul, wolframul) sau ale celor 
intermediare (cobaltul și nichelul).

Proprietățile aliajelor utilizate în pre
zent în tehnică sînt diminuate de im
perfecțiunile care există în rețeaua 
metalică, de neomogenitățile chimice, de 
prezența în structură a unor elemente 
dăunătoare. Pentru obținerea unor ma
teriale metalice cu caracteristici supe
rioare este necesară deci perfecționarea 
proceselor tehnologice de elaborare a 
aliajelor în așa fel încît, în condițiile ela
borării aliajelor complexe în agregate 
mari, aceste deficiențe să fie eliminate. 
Utilizarea lor în tehnică duce, evident, la 
obținerea unor însemnate avantaje eco
nomice : scăderea greutății mașinilor și 
utilajelor (la aceleași puteri produse sau 
transmise) deci economisirea unor mari 
cantități de metal.

Rezultate deosebit de importante au 
fost obținute în această privință în ela
borarea aliajelor feroase. Multe dintre 
procedeele folosite sînt similare celor 
aplicate la elaborarea aliajelor neferoase. 
Sulful, fosforul, oxigenul, hidrogenul și 
azotul, care sînt elemente nedorite dar 
totodată și inevitabile în aliaje micșo
rează mult caracteristicile tehnologice și 
de exploatare ale acestora. Este firească 
deci preocuparea metalurgilor de a găsi

s u p e r
reducere la minimum a conținutu-căi de 

lui acestor elemente. Rezultate deosebite 
s-au înregistrat în Uniunea Sovietică, 
S.U.A., R.S. Cehoslovacă, R.F.Germană și 
în alte țări. Aceasta se poate realiza prin 
perfecționarea și dirijarea corespunzătoa
re a proceselor care au loc în sistemul 
metal-zgură, în așa fel încît aceste ele
mente nedorite fie să freacă integral în 
zgură, fie să se elimine altfel din baia 
lichidă în mediul înconjurător. Insuflarea 
oxigenului în baia de oțel topit influen
țează favorabil procesele de defosforare, 
desulfurare, degazare și de îndepărtare 
a incluziunilor nemetalice. Ea are deci 
drept urmare nu numai creșterea pro
ductivității elaborării oțelurilor prin acce
lerarea proceselor chimice, ci și o ridi
care sensibilă a calității acestora. De 
aceea, în prezent procedeele de elabo
rare a oțelurilor în care se folosește oxi
genul capătă o extindere tot mai mare.

Un alt mijloc de micșorare a conținu
tului de elemente dăunătoare (sulf, fos
for), de incluziuni nemetalice și de gaze 
(hidrogen, oxigen și azot), este agitarea 
băii de oțel. în felul acesta au loc omo
genizarea băii și accelerarea reacțiilor 
chimice. în ultimul deceniu, datorită re
zultatelor sale practice deosebite, s-a im
pus metoda de agitare electromagnetică, 
la realizarea și perfecționarea căreia o 
contribuție însemnată au avut-o specia
liștii din R.F.G., U.R.S.S. și S.U.A. 
Ea se bazează pe efectul mecanic al 
cîmpului magnetic, care la trecerea prin 
baia de oțel topit produce agitarea aces
teia. Prin agitarea electromagnetică se 
obțin însemnate avantaje tehnologice și 
economice : accelerarea reacțiilor chimi
ce din sistemul metal-zgură, evacuarea 
aproape completă a zgurii de topire și 
o dată cu ea și 
nerea unui oțel 
scăzut de fosfor, 
de dezoxidare și 
mare a omogenizării avansate a băii și 
a faptului că vatra cuptorului se îmbibă 
mai puțin cu oxizi de fier, permițînd să

a fosforului, deci obfi- 
cu conținut final mai 
accelerarea procesului 
de desulfurare ca ur-

se obțină astfel un conținut de 
numai 0,01 la sută față de 0,03 
cît se obține prin procedeele obișnuite. 
Se realizează totodată o creștere sensi
bilă a producției de oțel pe agregat prin 
sporirea greutății șarjei la aceeași du
rată de elaborare, precum și o micșorare 
a consumurilor specifice de energie și 
materiale pe tona de oțel. Toate acestea 
au făcut de altfel ca în ultimii ani să nu 
se mai proiecteze cuptoare electrice de 
capacitate mare fără instalație de agita
re electromagnetică.

Studiile efectuate de cercetători din di- 
. ferite țări și în special de către cei so

vietici au arătat că micșorarea conținu
tului de elemente dăunătoare, in
cluziuni nemetalice și de gaze se poa
te realiza și prin turnarea sub 
zguri sintetice. Procedeul constă, în esen
ță, în aceea că oțelul topit trece 
prinfr-un strat de zgură sintetică puternic 
dezoxidantă, (alcătuită din oxid de cal
ciu și oxid de aluminiu sau din oxid de 
calciu, oxid de aluminiu, bioxid de sili
ciu și fluorură de calciu), care intensifică 
procesele de dezoxidare și de desulfu
rare a oțelului. Prin aplicarea acestei 
tehnologii la elaborarea oțelului de rul
menți, conținutul de sulf scade pînă la 
5 miimi de procent, rebuturile din cauza 
incluziunilor nemetalice scad de 3 ori, 
proprietățile mecanice ale oțelului sînt 
sensibil îmbunătățite. Evident, se reali
zează și o importantă creștere a produc
ției de oțel pe zi și utilaj.

Cercetări fructuoase se efectuează în 
Franja, Suedia, Anglia, ca de altfei 
în întreaga lume, și în ce privește fo
losirea vidului la elaborarea aliaje
lor complexe cu un conținut minim de 
gaze și de incluziuni nemetalice. 
Datorită faptului că elaborarea și 
turnarea aliajelor se fac în vid, posibili
tățile de impurificare cu gaze din mediul 
înconjurător se reduc. Se creează în a- 
celași timp condiții favorabile penfru ca 
gazele din metalul topit să se degaje în 
spațiul vidat și să fie eliminate cu ajutorul

sulf de 
la sută

instalațiilor care for
mează și mențin vi
dul. Este semnifica
tiv faptul că prin tra
tarea sub vid a oțe
lurilor de construcție 
conținutul de oxigen 
se reduce cu 20-70 
la sută, cel de hi
drogen cu 50—65 la 
sută, cel de azot cu 
10—15 la sută, iar 
al incluziunilor ne
metalice cu 55-65 la 
sută. Urmarea prac
tică imediată este a- 
ceea că oțelul se 
prelucrează mult mai 
ușor și are o capaci
tate mai mare de 
călire.

Dată fiind efi ca
ritatea folosirii vi
dului în metalurgie, 
au fost concepute și 
realizate diferite so
luții constructive și 
tratarea sub vid a oțelului lichid. Din
tre acestea, un interes deosebi) cunoaș
te în ultimul timp în multe țări proce
deul de degazare prin recirculare. Din 
oala de turnare, oțelul este aspirat
continuu printr-o conductă sub acțiu
nea vidului creat într-un recipient, unde 
oțelul, avînd o suprafață mare de reacție, 
se degazează. Apoi, oțelul revine în oală 
prin alfă conductă. Instalația de vidare 
este prevăzută cu un dispozitiv electric 
de încălzire pentru compensarea pierde
rilor de căldură. încălzirea oțelului recir- 
culat se realizează în mod simplu, pe 
principiul transformatoarelor, folosindu- 
se frecvența rețelei. Circuitul închis alcă
tuit din oală, conductele de recirculajie 
și recipientul de degazare, formează se
cundarul transformatorului, miezul trans
formatorului cu bobinajul primar fiind 
dispus în jurul conductei de scurgere.

Prin combinarea 
zgurilor sintetice, 
glia, pe lîngă 
lui de hidrogen 
se realizează și o 
fului de sulf cu 20—50 la sută, 
asigură o creștere importantă a 
tății oțelului. Avantaje deosebite se obțin 
prin aplicarea acestui procedeu la ela
borarea oțelurilor rapide de scule, la 
care, pe lîngă scăderea conținutului de 
sulf și de incluziuni nemetalice, este ne
cesară — și se realizează — și o creș
tere a compacității, o repartizare mai
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tehnologice pentru

metodei vidului și 
în R.F.G. 

scăderea 
cu 50—65 
micșorare a

a 
și An- 

conținutu- 
la sută ■ 

conținu- 
ceea ce 
plastici-

uniformă a carburilor elementelor de a- 
liere și astfel o creștere a rezistenței la 
uzură a sculelor.

O altă cale de obținere 
cu caracteristici mecanice 
este accentuarea dezoxidării 
rării, modificarea favorabilă 
ției chimice și distribuției 
care mai rămin totuși în oțel, prin alierea 
cu cantități extrem de 
de metale din grupa 
ceriu, lantan, neodim

Specialiștii din (ara 
condițiile de aplicare 
oțelurilor aliate de construcție, a agitării 
electromagnetice a băii de .oțel, a reto
pirii electrice sub zgură etc., con
tribuind la introducerea lor în practica 
producției. Dintre problemele pe care le 
cercetează în prezent amintesc microalie- 
rile și elaborarea aliajelor sub zguri sin
tetice.

După cum se vede, procedeele de ob
ținere a unor aliaje cu caracteristici su
perioare sînt multiple. In cele de mai sus 
au fost prezentate doar cîteva soluții care 
și-au găsit o aplicare în practica metalur
gică a ultimilor ani. Viitorul apropiat ne 
va 
în

a ofelurilor. 
îmbunătăfite 
și desulfu- 
a compozi- 
incluziunilor

mici, (microalierea) 
pămînturilor rare : 
etc.
noastră au studiat 

a turnării în vid a

oferi însă cu siguranță multe noutăți 
acest domeniu.

Ing. T. DULAMIȚĂ 
candidat în științe tehnice, 
șeful serviciului laborator ,F 
Uzinelor „23 August“- 'f 
București
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prezentat de tovarășul Aurel Vijoli, ministrul finanțelor
->Din însărcinarea Consiliului de Miniștri, tovarășul A. Vijoli a prezentat spre examinare și aprobare proiectul bugetului de stat al Republicii Populare Romîne pe anul 1965.încheind seria bugetelor din perioada 1960—1965, a spus vorbitorul, noul buget de stat asigură mijloacele financiare necesare realizării cu succes a obiectivelor din ultimul an al planului șesenal.Resursele mobilizate prin bugetele pe anii 1960—1965 se vor ridica la 473,7 miliarde de lei, depășind cu peste 200 miliarde de lei pe cele ale perioadei precedente de șase ani. Bazată pe sporirea veniturilor provenite din economia națională, creșterea resurselor bugetare este expresia ritmului înalt de dezvoltare economică a Romîniei socialiste, dovadă a capacității statului nostru de

organizare și conducere a economiei, de mobilizare a unor importante fonduri bănești.Executarea bugetului de stat pe anul 1964 s-a desfășurat în condițiile favorabile ale realizărilor economice obținute de oamenii muncii, conduși de partid, sub semnul sărbătoresc al celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei. Potrivit datelor preliminate, veniturile bugetului de stat pe anul 1964 însumează 92,1 miliarde de lei, cu 10,6 miliarde de lei mai mult decît în anul precedent, iar cheltuielile bugetare se ridică la 87,2 miliarde de lei. Excedentul bugetar este preliminat la 4,9 miliarde de lei.Realizările obținute în executarea planului și bugetului de stat pe a- nul 1964 constituie o temelie solidă pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor ce ne revin în anul care urmează.
Proiectul bugetului de stat

pe anul 1965întocmit în strînsă corelație cu sarcinile sporite ale planului de stat, proiectul bugetului pe anul 1965 se caracterizează printr-o creștere importantă a veniturilor și cheltuielilor față de anul precedent.Vf riturile bugetare prevăzute pe anul 1965 însumează 99,4 miliarde de lei, iar cheltuielile bugetare sînt prevăzute la 98,4 miliarde de lei. Excedentul prevăzut în proiectul de buget pe anul 1965 este de 1 miliard de lei.La întocmirea proiectului bugetului de stat s-a ținut seama de pla-

nurile financiare ale ministerelor, instituțiilor centrale și sfaturilor populare, precum și de planul de credite, asigurîndu-se integral și la timp mijloacele financiare necesare acoperirii tuturor obiectivelor și acțiunilor planificate.Indicatorii proiectului bugetului de stat pe anul 1965 vorbesc, în limba convingătoare a cifrelor, despre dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale, rod al muncii avîntate a poporului romîn pentru desăvîrșirea construcției tră. socialiste în țara noas-
Veniturile bugetului de statDin totalul veniturilor bugetare pe anul 1965, veniturile din economia socialistă reprezintă 93,7 miliarde de lei, iar cele provenite din impozite și taxe de la populație numai 5,7 miliarde de lei.Masa principală a veniturilor din economia socialistă o formează acumulările bănești ale întreprinderilor și organizațiilor economice, realizate îndeosebi ca urmare a creșterii producției și productivității muncii sociale în întreaga noastră economie.La obținerea unui volum sporit de acumulări bănești . în. anul 1964 au contribuit, în special, întreprinderile din cadrul direcțiilor generale ale : siderurgiei, cărbunelui, materialului rulant și construcțiilor navale, foraj extracție-țiței, materialelor de instalații, căilor ferate, bumbacului.în vederea realizării acumulărilor bănești planificate pe anul 1965, succesele obținute trebuie dezvoltate prin introducerea din ce în ce mai largă a celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii, ridicarea continuă a calificării muncitorilor și organizarea superioară a producției.O problemă i-a acordat cea ție în tot cursulliste și care a fost subliniată din nou de tovarășul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej la Plenara C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie—1 decembrie 1964 este ridicarea continuă a calității produselor.Adîncile transformări care au avut loc în baza tehnică a industriei noastre au creat condițiile materiale pentru desfășurarea, sub conducerea și îndrumarea organelor și organizațiilor de partid și a organizațiilor sindicale, a unei mișcări de masă în rîndurile muncitorilor, maiștrilor, inginerilor și tehnicienilor pentru realizarea unor produse variate, cu caracteristici bine

bucure de aprecierea

Membri ai brigăzii conduse de Dragomir Rodicenco din secția con-* 
strucții metalice de la uzinele „Progresul"-Brăila, lucrind la subansam-i 
ble pentru conducte destinate șantierului hidrocentralei de pe 

Argeș Foto : A. Cartojan

In anulInvestiții 27,2 miliarde de lei, care împreună cu fondul de amortizare și cu alte resurse ale întreprinderilor vor servi la finanțarea unui volum de investiții de 42 miliarde de lei, cu circa 4 miliarde de lei mai mult de- cît investițiile preliminate a se realiza în anul 1964.Fondurile deosebit de importante prevăzute pentru investiții măresc răspunderea tuturor factorilor chemați să asigure folosirea lor judicioasă. Beneficiarii de investiții, proiectanții, constructorii, furnizorii de utilaj» și de materiale pentru investiții trebuie să ia măsuri, potrivit sarcinilor ce le revin, pentru a contribui la realizarea în . termen și la un nivel calitativ superior a tuturor investițiilor planificate. La noile obiective industriale intrate în funcțiune, a spus vorbitorul, trebuie asigurate condițiile necesare pentru realizarea în timpul cel mai scurt a indicatorilor economici și financiari proiectați. Toate acestea vor duce în final la obținerea neîntîrziată a unui spor cantitativ și calitativ de producție, condiție de seamă pentru realizarea acumulărilor bănești planificate pe anul 1965.Buna gospodărire a fondurilor de investiții presupune aplicarea tot mai largă a metodelor industriale de construcție, precum și reducerea cheltuielilor de regie, în condițiile îmbunătățirii continue a calității lucrărilor executate.Ministerele, instituțiile centrale, comitetele executive ale sfaturilor populare trebuie să ia măsuri pentru valorificarea deplină a posibilităților create' prin utilarea întreprinderilor cu tehnica modernă, sporind grija pentru folosirea întregii capacități a mașinilor și utilajelor. In cazul existenței la întreprinderi a unor utilaje disponibile, acestea trebuie redistribuite pentru a se obține cît mai curînd producția și acumulările bănești corespunzătoare.Sarcini sporite revin Băncii de Investiții, care va întări controlul asupra fondurilor alocate pentru investiții, veghind la cheltuirea lor în strictă conformitate cu destinația stabilită și sprijinind, prin pîrghiile ce-i stau la îndemînă, realizarea la timp și în bune condiții a noilor in-

proiectul bugetului de stat pe 1965 au fost prevăzute pentru Dezvoltarea exportului prezintă o importanță deosebită pentru economia noastră în continuă ascensiune, asigurînd valuta necesară importului. Alături de mijloacele de producție de înaltă productivitate fabricate de industria noastră, Romînia importă din străinătate utilaje și instalații bazate pe cele mai recente cuceriri ale științei și tehnicii.In scopul dezvoltării comerțului nostru exterior, ministerele, direcțiile generale și întreprinderile trebuie să aprofundeze studiul cererii la export, să urmărească extinderea și asimilarea cît mai operativă a gamei de produse destinate satisfacerii a- cestei cereri, să asigure îndeplinirea strictă a sarcinilor de livrare la ter-

menele prevăzute, îmbunătățind totodată indicatorii financiari. Condiția de bază pentru lărgirea continuă a exportului rămîne și pe viitor asigurarea calității ireproșabile a produselor noastre, astfel îneît acestea să fie cerute pe cît mai multe piețe din străinătate.Fondurile importante prevăzute în proiectul de buget pe anul 1965 pentru finanțarea economiei naționale obligă organele financiare și bancare, precum și organele din întreprinderi și instituții, însărcinate cu controlul financiar intern și controlul preventiv, să întărească activitatea de verificare și îndrumare și să adîncească în continuare colaborarea în munca de control.
Finanțarea acțiunilor

nivelului
destinate creșterii
de trai

care să se consumatorilor.Pe măsura creșterii complexității producției, ridicării nivelului de trai al populației și dezvoltării exportului, cerințele față de calitate sporesc și ele, neîntrerupt. Pentru satisfacerea acestor cerințe este necesar ca în întreprinderile noastre să se întocmească planuri de măsuri cu o- vestiții. biective concrete, să se întărească controlul în toate fazele, astfel îneît toate produsele care ies pe poarta fabricii să coiespundă cerințelor de calitate.Creșterea calității produselor trebuie îmbinată cu îndeplinirea sarcinilor privitoare la acumulările bănești. In acest scop, este necesar ca ministerele, celelalte instituții centrale și comitetele executive ale sfaturilor populare să ia măsuri pentru realizarea sarcinii de reducere a prețului de cost, respectarea angajamentelor contractuale și decontarea la timp a livrărilor. De asemenea, este necesară îmbunătățirea nalizei comparative a prețului cost al aceluiași produs fabricat mai multe întreprinderi, ceea ce da ministerelor posibilitatea să măsuri pentru repartizarea optimă a sarcinilor de producție pe întreprinderile aparținînd aceleiași direcții generale, în vederea asigurării calității cerute și a unui preț de cost cît mai scăzut.Organele financiare și bancare vor acorda un sprijin mai larg unităților productive pentru îmbunătățirea activității lor economice-financiare, identificarea și mobilizarea tuturor rezervelor existente. Folosirea pîr- ghiilor controlului financiar constituie un mijloc de stimulare a energiei creatoare a maselor largi de oameni ai muncii, în scopul obținerii în producție a unor rezultate calitativ și cantitativ superioare, realizării unor indicatori financiari co- superioare, durabile, respunzători dezvoltării economiei plăcut, noastre naționale.

căreia partidul mai mare aten- construcției socia-

a- de de va ia

Rezultatele obținute în sfera producției materiale constituie o temelie solidă, mereu lărgită, pentru realizarea măsurilor destinate creșterii continue a nivelului de trai al poporului, obiectiv de bază al întregii politici a Partidului Muncitoresc Romîn.în anul 1964 a fost adoptată în a- cest scop Hotărîrea cu privire la majorarea salariilor la toate categoriile de salariați, reducerea unor cote ale impozitului pe salarii și creșterea plafoanelor de salarii în funcție de care se acordă alocația pentru copii.Majorarea salariilor s-a și aplicat în industria alimentară, industria ușoară, industria materialelor de construcții, gospodăria comunală, telecomunicații, pentru cadrele militare, precum și pentru învățători și educatorii din învățămîntul preșcolar, fiind în curs de aplicare în silvicultură, industria lemnului, presă și pentru cadrele sanitare medii și inferioare. Prin aplicarea Hotărîrii privind majorarea salariilor, veniturile salariaților, calculate la unui an întreg, vor spori miliarde de lei.Datorită acțiunii conjugate terii salariului nominal și a măsurilor luate în domeniul reglementării prețurilor și tarifelor, salariul real a fost în anul 1964 de peste două ori mai mare decît în anul 1950. In aceeași perioadă de timp, veniturile reale ale țărănimii s-au dublat.O expresie a creșterii neîncetate a bunăstării populației o constituie sporirea vînzărilor de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist, care în anul 1964 au fost de 4,4 ori mai mari decît în anul 1950. în totalul mărfurilor vîndute, bunurile de folosință îndelungată au dobîndit o pondere sporită.Totodată, creșterea . veniturilor populației s-a oglindit și în sporiréa numărului depunătorilor, precum și a volumului economiilor depuse la C.E.C. In anul 1964, soldul depunerilor populației la C.E.C. a crescut cu 33,4 la sută față de anul precedent. fiind de 5,4 ori mai mare decît la sfîrșitul anului 1959.O preocupare deosebită a partidului și guvernului o constituie construcția de locuințe. Pe anul 1965 s-au prevăzut pentru construcția de locuințe 3 miliarde de lei.De o deosebită importanță sînt

nivelulcu 6,8a creș-

finisate și cu aspect
Cheltuielile bugetului de statstat peproiectul bugetului de1965 cheltuielile se prevăd în Dinîn anul sumă de 98,4 miliarde de lei. volumul total al cheltuielilor bugetare, 63,1 miliarde de lei, adică 64,2 la sută, sînt destinate finanțării economiei naționale. Față de realizările preliminate ale anului 1964, această sumă reprezintă o creștere de 5,2 miliarde de lei. La sumele alocate din bugetul de stat se adaugă creditele bancare ce se vor acorda întreprinderilor și organizațiilor economice, al căror sold la finele anului 1965 va fi de 43,6 miliarde de lei.Alături de cheltuielile pentru finanțarea economiei naționale, un loc important îl ocupă cheltuielile destinate finanțării acțiunilor social-cul- turale prevăzute în proiectul de buget în sumă de 22,1 miliarde de lei, cu o creștere de 1,4 miliarde de lei față de anul 1964.Totodată, sume Importante au fost prevăzute în proiectul bugetului

de stat pentru majorarea salariilor, în aplicarea hotărîrii adoptate în cursul acestui an.Militînd neabătut pentru destinderea internațională, înfăptuirea dezarmării și întărirea păcii și prieteniei între popoare, statul nostru ia, în același timp, măsurile necesare pentru apărarea independenței țării și cuceririlor revoluționare ale po- porülui muncitor. în proiectul bugetului de stat pe anul 1965, cheltuielile de apărare sînt prevăzute la 4.5 miliarde de lei, în această sumă incluzîndu-se și fondurile necesare pentru îmbunătățirea salarizării cadrelor militare.Structura cheltuielilor bugetului de stat reflectă politica neabătută a partidului și guvernului de satisfacere a cerințelor obiective ale dezvoltării economiei noastre socialiste și ale ridicării continue a nivelului de trai al poporului.
Finanțarea economiei naționaleO caracteristică a economiei noastre o constituie ritmul înalt de dezvoltare, îndeosebi al industriei. Romî- nia dispune în prezent de ramuri industriale noi, de combinate, fabrici și uzine moderne, centrale electrice de mare capacitate, vaste șantiere de construcție. Au fost modernizate și reutilate numeroase întreprinderi existente, au fost introduse pe scară largă mecanizarea și automatizarea proceselor de producție, au fost extinse procedeele tehnologice înaintate.Pentru finanțarea economiei na-

ționale în perioada planului șesenal, numai de la bugetul de stat au fost alocate 296 miliarde de lei, în afară de fondul de amortizare, de alte resurse ale întreprinderilor și de importante credite bancare.Cea mai mare parte a acestor resurse bugetare este destinată investițiilor. Fondurile alocate de la buget împreună cu celelalte fonduri asigură în perioada 1960—1965 un volum de investiții care depășește sarcinile trasate în această privință de Congresul al IÎI-lea al Partidului Muncitoresc Romîn.

Importante sume sînt prevăzute în proiectul de buget și pentru creșterea mijloacelor circulante. Este de relevat, ca un aspect pozitiv, că datorită perfecționărilor care au avut loc în sfera producției și circulației, precum și aplicării complexului de măsuri privind îmbunătățirea sistemului de finanțare, creditare și decontări, s-a înregistrat o sporire continuă a eficienței folosirii mijloacelor circulante. Ca urmare, pentru producția realizată în anul 1964 au fost necesare fonduri bănești cu peste 12 miliarde de lei mai reduse decît cele corespunzătoare vitezei de rotație a mijloacelor circulante • din anul 1959.Rezultatele dobîndite pînă acum în gospodărirea mijloacelor circulante nu trebuie să ne facă să trecem cu vederea rezervele interne care mai există în această privință: îmbunătățirea proceselor tehnologice de producție, evitarea aprovizionărilor peste necesități și altele. Organele financiare și bancare vor a- corda întregul lor sprijih pentru reducerea stocurilor supranormative.Realizări pozitive au înregistrat și gospodăriile agricole de stat, care au obținut producții sporite de cereale, carne, lapte, lînă și altele, în condiții de climă mai puțin favorabile decît în anul 1963. Rezultatele obținute de gospodăriile agricole de stat au fost posibile datorită organizării mai bune a muncii, utilizării mai raționale și fertilizării pămîn- tului, folosirii eficiente a mașinilor și uneltelor, orientării spre concentrarea și specializarea producției, constituind un exemplu pozitiv pentru cooperativele agricole de producție. Efortul pe care statul îl va face în continuare pentru mecanizarea lucrărilor și chimizarea agriculturii se va oglindi și mai mult în creșterea continuă a producției agricole, reducerea prețului de cost pe produs și sporirea acumulărilor bănești.Și în activitatea stațiunilor de mașini și tractoare au fost realizate succese, veniturile acestora sporind continuu. Pentru anul 1965 este prevăzută o nouă creștere a sarcinilor de producție și a veniturilor. Este necesar ca stațiunile de mașini și tractoare să stăruie în eforturile lor de realizare a unor indici superiori în folosirea mașinilor și tractoarelor.Cooperativele agricole de producție au primit și în anul 1964 un sprijin substanțial din partea statului. în anul care urmează, acest sprijin va fi acordat în continuare prin sporirea parcului de mașini și tractoare, asistență tehnică și importante credite. Va trebui ca fondurile care stau la dispoziția gospodăriilor colective să fie folosite cu grija și în- demînarea adevăratului gospodar, pentru a dobîndi rod bogat și venituri mai mari, contribuind într-o măsură sporită la aprovizionarea populației și a industriei.Indicatori superiori sînt prevă- zuți în bugetul de stat pe anul 1965 și în ceea ce privește comerțul exterior. Urmărind întărirea colaborării cu țările socialiste și dezvoltarea relațiilor economice reciproc a- vantajoase cu toate statele, Republica Populară Romînă și-a mărit de peste 2 ori volumul comerțului exterior între anii 1959—1964. Profundele transformări care au avut loc în dezvoltarea industriei și agriculturii au determinat schimbări țarea economiei locale însumează 6 esențiale în structura exportului miliarde de lei. Din această sumă, 2,5 nostru. miliarde de lei reprezintă alocări

acțiunile social-culturale realizate de stat pe baza resurselor financiare ale bugetului. în perioada planului șesenal, alocațiile bugetare pentru aceste acțiuni însumează 108,5 miliarde de lei. Prevederile Directivelor Congresului al III-lea al P.M.R. cu privire la sumele ce urmau să fie alocate pentru acțiuni social-culturale în anul 1965 au fost ■realizate încă în anul 1964.Sume importante vor fi cheltuite în anul 1965 pentru învățămînt, fiind prevăzute 6,7 miliarde de lei, cu 565 milioane de lei mai mult decît în anul 1964. O parte din această creștere va fi folosită pentru acoperirea în continuare a cheltuielilor legate de generalizarea învățămîntului de 8 ani, în care sînt cuprinși toți cei peste 3 milioane de copii de vîrstă școlară ai țării. De asemenea, vor fi acoperite cheltuielile pentru lărgirea școlarizării în învățămîntul profesional și tehnic, care cuprinde 260 mii de elevi. Aproape 60 de mii de studenți sînt bursieri. In anii puterii populare s-au ridicat noi generații de muncitori, tehnicieni și specialiști, care reprezintă aproape 75' la sută din cadrele cu pregătire medie și superioară existente în prezent în economie.Pentru ocrotirea sănătății oamenilor muncii, în proiectul de buget s-au prevăzut alocații în sumă de 4,7 miliarde de lei, cu 232 milioane de lei mai mult decît în anul 1964. De asemenea, sînt prevăzute sume sporite pentru asigurările sociale, pentru ocrotirea mamei și copilului, sprijinirea familiilor cu mai mulți copii și celelalte acțiuni de prevederi sociale.Creșterea continuă a nivelului de trai, alimentația, condițiile de locuit, măsurile sanitare luate de stat, asigurarea odihnei oamenilor muncii au dus la continua descreștere a mortalității generale și infantile.Pentru propășirea continuă a științei, culturii și artei romînești s-a prevăzut de asemenea o creștere a cheltuielilor, suma înscrisă în proiectul bugetului de stat fiind de 1,7 miliarde de lei.Succesele dobîndite în ocrotirea sănătății, dezvoltarea învățămîntului, înflorirea științei și culturii arată cît de mult se poate realiza și pe această linie într-un stat în cialismul a și sate.
Bugetele organelor

ale puterii deBugetele organelor locale urmează aceeași linie ascendentă ca și bugetul de stat, din care fac parte integrantă.în proiectul bugetului de stat pe anul 1965, bugetele locale sînt prevăzute la 16,1 miliarde de lei, cu o creștere de 1,1 miliarde de lei față de anul 1964. în comparație cu anul 1959, bugetele locale pe anul viitor prezintă o creștere de aproape 80 la sută. Această creștere, împreună cu investițiile făcute din fondurile republicane, va asigura-în continuare dezvoltarea armonioasă a regiunilor, raioanelor, orașelor și comunelor din țara noastră.Ca urmare a preocupării sfaturilor populare pentru sporirea veniturilor proprii, acestea. constituie o parte însemnată a resurselor financiare ale bugetelor locale, reprezentînd 36,8 la sută din totalul veniturilor, cu o creștere de 494 milioane de lei față de anul miliarde de sumei totale locale se va republican.Ponderea cea mai importantă în totalul veniturilor proprii o au văr- sămintele la buget din beneficiile întreprinderilor și organizațiilor economice locale, care formează 46 la sută din totalul veniturilor proprii.Sporirea continuă a volumului cotelor din beneficiile unităților economice locale oglindește realizările obținute de acestea în creșterea producției și productivității muncii, reducerea prețului de cost și a cheltuielilor de circulație, introducerea în fabricație a unor sortimente noi cerute de consumatori.In industria locală se. mai constată totuși unele lipsuri, printre care și fabricarea unor mărfuri care nu mai corespund exigențelor cumpărătorilor. îmbunătățirea calității produselor industriei locale, lărgirea sortimentelor atît pentru nevoile interne cît și pentru export, dezvoltarea sectorului prestărilor de servicii trebuie să fie mereu prezente în preocupările sfaturilor populare.Cheltuielile bugetare pentru finan-

1964. Diferența de 10,2 lei pînă la împlinirea a veniturilor bugetelor acoperi de la bugetul

învins definitiv
locale

stat

care sola orașe
!

locuințe,construcțiilor dede canalizare, alimentare

Constituirea consiliilor F. D. P.In țară au avut loc ultimele ședințe de constituire a consiliilor regionale ale Frontului Democrației Populare în regiunile Maramureș, Mureș-Autonomă Maghiară și Oltenia. Continuă, de asemenea, să aibă loc ședințe de constituire ale consiliilor orășenești și raionale ale
Frontului Democrației Populare. Din consiliile Frontului Democrației Populare fac parte reprezentanți ai organizațiilor locale de partid, ai organizațiilor de masă, muncitori fruntași, colectiviști, academicieni, ingineri, profesori și alți intelectuali, activiști obștești. (Agerpres)

Telegrama Sfîntului SinodLa încheierea sesiunii sale anuale/ Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romîne a adresat președintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, o telegramă în care se spune : Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romîne, întrunit în sesiunea anuală de lucru, exprimă Consiliului de Stat sentimentele sale de recunoștință și devotament pentru înțelepciunea cu care călăuzește poporul romîn de 20 de ani de libertate spre dobîndi- rea unor mărețe realizări istorice.între aceste înfăptuiri, care au a- sigurat prosperitatea obștească, Sfîntul Sinod salută în chip deosebit înlăturarea definitivă din viața poporului nostru a exploatării omului de către om. Sfîntul Sinod, se arată în telegramă, exprimă totodată mulțumirile sale sincere și pline de respect pentru distincțiile pe care conducerea statului nostru le-a conferit

tuturor ierarhilor săi cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a eliberării Romîniei, ca simbol al înaltei aprecieri de care se bucură munca depusă de clerul și credincioșii Bisericii Ortodoxe Romîne, alături de întregul popor, pentru propășirea scumpei noastre țări și pentru apărarea păcii în lume. Folosind acest prilej, Sfîntul Sinod încredințează încă o dată Consiliul de Stat și pe președintele Consiliului de Stat că ierarhii, preoții și toți fiii bisericii ortodoxe, însuflețiți de aceeași șfînt-' dragoste de patrie, își vor aduce și în viitor contribuția lor la munca plină de avînt a poporului romîn pentru înflorirea continuă a R. P. Romîne și pentru triumful nobilelor idealuri morale de pace, înțelegere și colaborare între toate popoarele lumii.Telegrama este semnată de Justinian, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romîne.
I N F O R M A T H

VAmbasadorul R. D. Vietnam în R. P. Romînă, Hoang Tu, a oferit sîmbătă seara un dineu cu prilejul semnării planului de aplicare a Acordului de colaborare culturală pe anii 1965—1966 între cele două țări. Au luat parte Pompiliu Ma- covei, adjunct al ministrului afacerilor externe, Octav Livezeanu,

vicepreședinte al Institutului romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea, și alte persoane oficiale. Au participat membrii delegației culturale vietnameze, condusă de Luu Qui Ki, vicepreședinte al Comitetului de relații culturale cu străinătatea din R. D. Vietnam, sosiți în țară cu acest prilej.destinate lucrărilor cu apă și altele.In cadrul cheltuielilor pentru finanțarea economiei locale sînt prevăzute stime importante pentru acțiunile agrotehnice și zooveterinare, întreținerea și repararea drumurilor și altele.Comitetele executive ale sfaturilor populare trebuie să urmărească folosirea cu cea mai mare eficiență a acestor fonduri, acordînd o atenție sporită întreținerii și reparării drumurilor publice, îndeosebi a celor care condiționează activitatea forestieră, petrolieră și minieră, exploatării raționale a mijloacelor de transport în comun, întreținerii și îmbunătățirii pășunilor, prevenirii și combaterii dăunătorilor în agricultură. De asemenea, va trebui depusă stăruință pentru continua îmbunătățire a gospodăririi orașelor, realizarea unui nivel calitativ ridicat în construcția de locuințe și efectuarea în condiții mai bune a lucrărilor de reparare și conservare a fondului locativ.Din cheltuielile bugetelor locale partea cea mai importantă, în sumă de 9 miliarde de lei, reprezentînd 55,7 la sută din total, este destinată în anul 1965 finanțării acțiunilor so- cial-culturale. Experiența gospodărească cutive trebui terea aceste
acumulată de comitetele exe- ale sfaturilor populare va folosită din plin pentru eficienței cheltuielilor fonduri. creș- din

Tovarășul A. Vijoli a supus spre aprobare contul execuției nitive a bugetplui de stat pe 1963, care însumează la venituri 81,5 miliarde de lei, iar la cheltuieli 77,7 miliarde de lei, cu un excedent de 3,8 miliarde de lei.In încheiere, vorbitorul a spus : Călăuzit de partid, pe care-1 urmează cu nețărmurită încredere, poporul romîn pășește în noul an cu mîndria legitimă ce izvorăște din realizările muncii lui creatoare. Conștiința patriotică, priceperea și hărnicia oamenilor muncii stau chezășie că planul și bugetul de stat pe anul 1965 vor fi realizate cu succes, pentru binele întregului popor, pentru înflorirea patriei noastre.

apoi defi- anul

CU PLMUL MML ÎNDEPLINIT
Sectorul de transporturi 
feroviareSectorul de transporturi feroviare și-a realizat planul anual atît la traficul de călători, cît și la cel de marfă. în 1964, volumul transporturilor efectuate pe calea ferată a crescut față de realizările anului trecut cu 8,4 la sută. Față de prevederile de plan productivitatea muncii a sporit cu 2,1 la sută. A continuat acțiunea de modernizare a materialului rulant al căilor ferate. In prezent circa 30 la sută din transporturile pe calea ferată sînt efectuate cu locomotive Diesel-electrice. Calea ferată a fost dotată cu noi tipuri de vagoane de călători și de marfă. A fost îmbunătățită o bună parte a liniilor prin introducerea șinelor de tip greu și a șinelor sudate.
întreprinderile 
din regiunea CrișanaORADEA (coresp. „Scînteli"). — Potrivit situației centralizate la Direcția regională de statistică, în industria regiunii planul anual a fost îndeplinit pînă Ieri în proporție de

101.3 la sută la producția globală și de 100,2 la sută la producția marfă ; productivitatea muncii a crescut cu3.3 la sută față de sarcina planificată și cu 8,2 la sută față de realizările anului trecut. Pînă la 25 decembrie s-au produs peste planul anual 15 000 tone lignit, cărbune brun și alte produse miniere, 24 000 perechi încălțăminte, 140 tone ulei comestibil etc. Cele mai mari realizări în producție le-au obținut Trustul minier Ardealul, Uzina de utilaj minier din orașul Dr. Petru Groza, fabricile de încălțăminte „Solidaritatea" și „Crișul" din Oradea, fabrica de produse chimice „Sinteza" și altele.
Regiunea DobrogeaCONSTANȚA (coresp. „Scînteli'). — Pe ansamblul regiunii Dobrogea, sarcinile anuale de plan la producția globală Industrială au fost realizate la 25 decembrie. O serie de unități economice ale industriei republicane și locale, printre care Trustul minier Dobrogea, fabricile de ciment din Medgidia și Cernavodă, întreprinderea de prefabricate și materiale de construcții Constanța și-au depășit cu mult sarcinile anuale de producție. Pe 11 luni, productivitatea muncii a crescut, pe ansamblul regiunii, cu 2,6 la sută față de plan.

Azi se deschid în Capitală

Orășelele copiilor
Tradiționalele orășele ale copiilor, 

organizate in Capitală în preajma 
Anului Nou, se deschid azi. In ju
rul strălucitorilor pomi de iarnă din 
Piața Republicii, Piața Obor, Parcul 
Copilului (din raionul Grivița Roșie) 
și de la Școala medie nr. 23 de pe 
Calea Rahovei întilnim minunate 
personaje din basme, toboganuri, to- 
nete cu dulciuri și jucării, dar și

noile ciiceriri tehnice ale secolu
lui nostru, ilustrate în miniaturalele 
cosmodromuri. Aici Moș Gerilă se 
întîlnește cu micii lui prieteni, se 
întreține cu ei, le povestește. Zilnic, 
începînd de la. orele 17, vor avea loc 
spectacole prezentate de artiști ama
tori din rîndul copiilor și de artiști 
profesioniști.
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SAIGON ARMATA IN STARE Canada

• Concentrări de trupe pentru paza orașului
• Budiștii anunță reluarea campaniei antiguver
namentale © Generalii doresc rechemarea lui TaylorSAIGON 26 (Agerpres). — în ultimele 48 de ore criza politică provocată de acțiunea de duminica trecută a tineriloi- generali, care au dizolvat înaltul Consiliu național și au readus militarii pe arena politică, nu a prezentat nici un semn de ameliorare, transmite corespondentul din Saigon al agenției France Presse. Elementul nou intervenit este știrea potrivit căreia „convorbirile dintre Washington și Saigon în legătură cu un posibil ajutor suplimentar american au fost întrerupte „pînă la clarificarea situației politice din Saigon“.Prezentînd atmosfera de la Saigon, agenția Associated Press relatează că „întreaga armată din regiunea Saigonului se găsește în stare de alarmă, iar un batalion de para- șutiști a fost adus în mod special în capitală pentru a asigura securitatea". Sîmbătă, liderii budiști au a- ! anțat că va fi reluată campania antiguvernamentală. Reafirmarea o- poziției față de guvern intervine
Atac sud-vietnamez

după ce, în noaptea de 25 decembrie, un grup de provocatori (după părerea lui Thich Thien Minh — agenți ai guvernului) au încercat să dea foc sediului principal al bu- diștilor.Corespondentul agenției France Presse confirmă, de asemenea, creșterea ostilității în relațiile dintre generalii sud-vietnamezi și primul ministru, pe de o parte, și ambasadorul S.U.A., Taylor, pe de altă parte. Comandantul-șef al forțelor aeriene sud-vietnameze, generalul Nguyen Cao Ky, a făcut, de pildă, o declarație în care, folosind termeni violenți, a afirmat că înalții militari sud-vietnamezi exercită presiuni asupra guvernului pentru a-1 determina să ceară Washingtonului rechemarea lui Taylor. Citind cercuri bine informate din Saigon, agenția France Presse precizează că la baza atitudinii din ce în ce mai ostile a reprezentanților americani față de generalul Khanh se află faptul că Statele Unite ar dori ca guvernul „civil“ condus de Huong „să fie în măsură să reafirme mordialitatea autorității civile pra armatei“.

Sciziune in partidul 
conservatorLONDRA 26 (Agerpres). — Ziarul britanic „Times“ scrie despre apariția unei serioase sciziuni în cadrul Partidului conservator din Canada aflat în opoziție, ca urmare a dezbaterii asupra schimbării drapelului canadian. Conducătorul secției din Quebec a Partidului conservator, Leon Balcer, amenință să se retragă din partid și să devină membru independent al Parlamentului, cînd a- cesta își reia lucrările în februarie. Dacă își va duce sau nu la îndeplinire amenințarea (ea ar putea să fie de ordin tactic), scrie „Times“, nu se știe, dar ea constituie un avertisment clar. Balcer a fost timp îndelungat o persoană influentă în relațiile dintre Quebec și conducerea națională a partidului. în 1956, el a condus revolta delegaților din Quebec la conferința partidului care l-a ales pe Diefenbaker Ca lider. Quebe- cul este considerat ca o regiune- cheie pentru o eventuală victorie electorală.
LIMITA SUPRASOLICITĂRILOR
ORGANISMULUI

pri- asu-

Alegerea președintelui italian 
animată din nouROMA 26. — Corespondenții A- gerpres, O. Paler și G. Pastore, transmit : Sîmbătă s-au desfășurat la Roma două tururi de scrutin pentru alegerea noului președinte al Republicii Italia. Acestea nu au dus însă la nici un rezultat. In cel de-al 17-lea tur de scrutin cei 399 de mari electori democrat-creștini s-au abținut de la vot, depunînd în urnă buletine albe. Deputății socialiști și comuniști au votat în favoarea lui Pietro Nenni, care a obținut 346 de voturi. Deputății și senatorii social- democrați și liberali au depus în urne buletine albe. Reprezentanții P.S.I.U.P. au votat un candidat propriu. La fel au procedat și deputății neofasciști.In cel de-al 18-lea scrutin, desfășurat sîmbătă seara, a fost relansată de către P.S.D. candidatura lui Giu- sepe Saragat. Democrat-creștinii, care după retragerea candidaturii lui Giovani Leone, s-au abținut de la vot

la precedentele două scrutine, de data aceasta s-au divizat în două părți. Cea mai mare parte a votat pentru Giusepe Saragat. Aproximativ 100 dintre electorii democrat- creștini au depus în urnă buletinele albe. Giusepe Saragat a obținut 311 voturi. Candidatul P.S.I., Pietro Nenni, a obținut 380 voturi. In acest scrutin pentru Pietro Nenni au votat în continuare deputății și senatorii socialiști și comuniști, precum și cei ai P.S.I.U.P., care au renunțat la candidatul propriu. Liberalii și neofasciștii și-au dat voturile can- didaților proprii. Duminică, la ora 11 (ora Romei), va avea loc cel de-al 19-lea tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale italiene. Intre timp, în capitala Italiei au loc intense dialoguri între exponenții diverselor partide în căutarea unui a- cord care să asigure.majoritatea necesară atribuirii mandatului prezidențial.

NEW YORK 26 — Trimisul special Agerpres, I. Gălățeanu, transmite :Continuîndu-și călătoria pe care o întreprinde prin S.U.A., la invitația Departamentului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al R. P. Romîne, s-a la Atlanta (statul Georgia) în estul S.U.A. A fost vizitat plexul hidroenergetic al văii nessee din Knoxville, unde oaspeții romîni au fost primiți de către președintele consiliului de administrație, J. Wagner, și de directorul general al complexului, Van Mol. în pre

oprit sud- com- Ten-

zentarea pe care a făcut-o oaspeților romîni, președintele consiliului de administrație a subliniat că acest complex hidroenergetic a fost creat în 1933, printr-o hotărîre a Congresului, aprobată de președintele Roosevelt, în scopul reglementării debitului fluviului Tennessee și afluenților acestuia pentru prevenirea inundațiilor și asigurarea unei navigații continue, precum și pentru construirea unui sistem de baraje în vederea construirii de hidrocentrale în cascadă. Au fost vizitate apoi hidrocentralele și sistemele de ecluze de la Fort Loudoun și Melton Hill.
Corespondența din Rio de Janeiro

împotrivaPNOM PENH 26 (Agerpres). — Postul de radio cambodgian a anunțat că la 25 decembrie patru elicoptere și un avion aparținînd forțelor armate sud-vietnameze au pătruns pe teritoriul Cambodgiei și au atacat localitatea Scataum (provincia Com- pong Cham), situată la un kilometru și jumătate de frontieră. După ce au aterizat în această regiune, din a- vion și elicopter au debarcat 50 de militari, care au percheziționat casele locuitorilor, luînd cu ei o serie de bunuri aparținînd acestora.Guvernul cambodgian a dat publicității o declarație de protest în legătură cu noile acțiuni ale trupelor sud-vietnameze.

Ziarul „Figaro“ scrie că „la 
ani după francezi — și pentru 
leași motive — americanii se 
în Indochina pe marginea prăpas- 
tiei. Acest eșec este evident pe trei 
planuri : militar, politic și uman. 
Ceea ce caracterizează situația ac
tuală în Vietnamul de sud este, în 
primul rînd, slăbirea combativității 
armatei guvernamentale". Ziarul a- 
firmă că „șefii armatei sud-vietna- 
meze, conștienți de faptul că răz
boiul este pierdut, au ajuns la con
cluzia că vor trebui să ajungă la o 
negociere“ cu reprezentanții patrio- 
ților sud-vietnamezi. Dar, pentru ca 
această negociere să se desfășoare 
în condiții favorabile, se spune în 
comentariu, este nevoie de elibera
rea de sub influența americană.

Carlos Alvarez din nou in fața
„justiției“ franchisteMADRID 26 (Agerpres). — Agenția France Presse anunță că procurorul militar al consiliului de război din Madrid care judecă procesul poetului spaniol Carlos Alvarez, a cerut sîmbătă condamnarea acuzatului la trei ani închisoare. Alvarez este acuzat că ar fi „adus injurii autorităților militare“ franchiste, afir- mînd că procesul înscenat de acestea lui Julian Grimau a fost ilegal.

zece 
ace- 
află

France Presse amintește că poetul spaniol a mai fost condamnat la trei ani închisoare la 13 octombrie, cînd i s-a adus acuzația că anul trecut a adresat presei străine o scrisoare relatînd despre desfășurarea procesului și despre condamnarea la moarte a patriotului spaniol Julian Grimau. Sentința în procesul lui Carlos Alvarez este așteptată săptă- mîna viitoare.

Ziarul „New York 
Times“ a publicat 
graficul alăturat ca
re înfățișează evo
luția importurilor și 
exporturilor britani
ce în perioada oc
tombrie 1963 — no
iembrie 1964. După 
cum se vede, impor
turile (linia de sus) 
sînt în creștere, în 
timp ce exporturile 
(linia de jos) înre
gistrează o scădere. 
Porțiunea hașurată 
indică deficitul ba
lanței comerciale.

Raportul
Băncii SiciheiROMA 26 (Agerpres). — Banca Siciliei a publicat o dare de seamă care se referă la conjunctura economică din Italia. în darea de seamă se relevă că, în ceea ce privește industria, sfîrșitul anului prezintă un cadru conjunctural palid, dar poate mai puțin întunecat decît se prevedea cu cîteva luni în urmă. Din punct de vedere cantitativ situația nu se poate considera satisfăcătoare, pentru că unele din principalele părți ale sistemului economic național sînt în declin. Buletinul menționează fenomene de folosire incompletă a capacităților de producție și scăderea volumului investițiilor (față de anul precedent cu aproximativ 8,4 la sută). Se observă, de asemenea, că a scăzut și sporul consumului public.Totuși, se arată în buletinul băncii din Sicilia, industria siderurgică a început să se redreseze. Situația din industria mecanică s-a înrăutățit din nou, unele sectoare întreru- pînd chiar producția pe o anumită perioadă de timp.

I SPERANȚE
SI INCERTITUDINIWASHINGTON 26 (Agerpres). — Agenția Associated Press a transmis un comentariu consacrat perspectivelor economiei americane în care arată că se așteaptă ca în anul viitor produsul social crească. Pe de : " genția subliniază că total să altă parte, a- . „serioase per- turbații ar putea să apară pînă în primăvara viitoare“ în economia S.U.A. „Industria oțelului este amenințată de un pericol dublu. Există posibilitatea ca uzinele prelucrătoare să acumuleze stocuri de metale,, fapt care ar duce la creșterea prețurilor și ar constitui un semn al inflației“.Problema scurgerii dolarilor S.U.A. spre alte țări, reflectată în balanța de plăți internațională, este complexă și legată de economia internă. în legătură cu șomajul, a- genția menționează că s-au făcut unele progrese în sensul că există mai multe posibilități de angajare, dar „totalul șomerilor continuă încă să reprezinte peste 5 la sută din populația activă a țării“.

MOSCOVA 26 (Agerpres).
Arnold Barer, conducătorul unui 
grup științific pentru antrenamen
tul cosmonauților în domeniul su
prasolicitărilor, a acordat un inter
viu unui corespondent al agenției 
TASS. El a relatat, printre altele, că 
s-au efectuat experiențe pe oameni 
într-o centrifugă cu rază mare în- 
tr-un laborator cu iluminat intens. 
Dr. Barer a subliniat că au fost sta
bilite, pentru prima oară, limitele 
suprasolicitărilor pe care organis
mul este în stare să le suporte, ceea 
ce este foarte important în legătură 
cu perspectivele tehnicii cosmice. Au 
fost cercetate suprasolicitările de 
tipul cel mai important, dirijate pe 
linia piept-spate.

S-a stabilit, pe cale experimentală, 
a spus dr. Barer în continuare, că 
cele mai bune condiții pentru zbor 
le oferă unghiul de aproximativ 80 
grade, care permite omului să su
porte solicitări ce îi întrec greutatea 
de 26,5 ori.
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ß „Antologie a poeziei rominești“ 
ia Brazilia

în capitala 
pături largi 
demonstrat 
exercitate de
asupra guvernului condus de 

mavo Bandaranaike

Ceylonului, Colombo, 
ale populației au 

împotriva presiunilor 
cercurile reacționare 

Siri-

Erkin despre politica externă
a TurcieiANKARA 26 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Turciei, Erkin, a făcut o expunere asupra politicii externe a țării. El a vorbit despre relațiile turco-sovietice pe care le-a considerat „conforme cu obiectivele politicii Turciei“. Amintind despre convorbirile pe care le-a avut la Moscova cu conducătorii sovietici, Erkin a subliniat că „U.R.S.S. a recunoscut principiul independenței și integrității teritoriale a Ciprului și necesitatea reglementării pe cale pașnică a conflictului cipriot, astfel îneît să se asigure coexistența pașnică a celor două comunități prin
Mississippi-ul

5-ar părea că între economie 
și rasism nu există nici o legătură, dar 
iată că ziarul „New York Times'1, făcînd 
bilanjul greutăților economice actuale 
ale statului Mississippi constată că vio
lentele rasiale, care au avut loc în ulti
mele luni în acest stat, au dus la pertur
bată economice. Veniturile fiscale ale 
statului au scăzut mult, autoritățile fiind 
nevoite să recurgă la împrumuturi pen
tru acoperirea cheltuielilor. Unele oficia
lități au fost nevoite să facă legătura 
între această situație și cauzele pentru 
care sfatul Mississippi este ocolit.

Pînă nu demult, turismul era o afacere 
bună, dar după asasinarea celor trei acti
viști pentru drepturile civile, în iunie, în 
regiunea de coastă, numărul vizitatorilor 
a scăzut cu 50 
al Camerei de

la sută. Un reprezentant 
comerț a declarat chiar

alerespectarea drepturilor legale fiecăreia dintre ele“.Vorbitorul a arătat, de asemenea, că guvernul turc va depune în cadrul lucrărilor O.N.U. toate eforturile pentru a apăra interesele țării.în continuarea expunerii sale, ministrul de externe al Turciei a spus : „Vom depune eforturi pentru a a- vea cu vecinii noștri relații prietenești bazate pe respect reciproc și pentru astrînse cu țările afro-asiatice care joacă un rol foarte important în viitorul omenirii“.

Argentina DESCOPERIREA
UNEI GRUPĂRI 
ANTIGUVERNAMENTALEBUENOS AIRES 26 (Agerpres). — In legătură cu descoperirea de joi a unei grupări antiguvernamentale, poliția argentineană anunță arestarea a 12 persoane „cunoscute pentru activitatea și opiniile lor“ împotriva guvernului. Poliția nu a furnizat nici un amănunt în legătură cu complotul acestei grupări. Agenția France Presse anunță că poliția continuă perchezițiile, dar că ancheta se desfășoară în secret. Președintele republicii, Arturo Illia, curent cu rezultatele este ținut la anchetei.

In primele zile ale lunii ianuarie 
(1965), la Rio de Janeiro urmează 
să iasă de sub tipar un volum con- 
ținînd cîteva din cele mai cunoscu
te balade și cîntece populare romî- 
nești, între care „Meșterul Manole“, 
„Toma Alimoș“ și în fruntea lor, 
perla geniului nostru popular „Mio
rița“. Cartea apare sub îngrijirea 
scriitorului brazilian Nelson Vainer, 
care,, la munca de traducere, a cola
borat cu un grup de poeți. Bucățile 
cuprinse în această culegere sînt 
precedate de o introducere despre 
folclorul romînesc, iar poeziile sînt 
însoțite de note explicative. Am so
licitat lui Nelson Vainer cîteva pă
reri despre munca asupra cărții. 
Mi-a răspuns cu amabilitate.

„După traducerea și editarea în 
limba portugheză a „Scrisorii pier
dute“ de Caragiale și a unui volum 
de „Antologia prozei romînești“ 
m-am gîndit la necesitatea de a face 
cunoscute în Brazilia cele mai de 
seamă opere poetice ale literaturii 
romîne, începînd cu baladele și cîn- 
tecele bătrînești și pînă la produc
țiile poeților contemporani — mi-a 
spus Vainer. La început credeam că 
antologia va fi gata într-un an. A- 
poi mi-am dat seama că munca asu
pra ei va necesita mai mult timp. De 
aceea am hotărît să împart antolo
gia în șase părți distincte, care să 
fie tipărite separat, pe măsură 
sînt terminate. Cel de-al doilea 
clu va cuprinde exclusiv opera lui 
Eminescu. al treilea — o suită 
cei mai reprezentativi poeți clasici, 
al patrulea ciclu va înmănunchea 
poetele Romîniei (începînd cu Vero
nica Micle), iar ultimele două vor fi 
rezervate poeților contemporani. In- 
trucît opera lui Mihail Eminescu este 
un sanctuar poetic, traducerea lui în

ce ci-
din

orice limbă cere multă atenție și o 
profundă cunoaștere a condițiilor 
istorico-sociale care l-au produs. 
Pentru traducerea ciclului consacrat 
în întregime lui Eminescu voi co
labora cu poeți cunoscuți și de mare 
talent, membri ai academiei brazi
liene de litere. Doresc, în genere, să 
elaborez o traducere corespunză Vi
re, serioasă, chiar dacă acest lucru 
îmi cere mult timp“. Interlocutorul 
îmi arată macheta primei părți a 
antologiei. Pe copertă este reprodu
să cunoscuta pictură a lui Grigores- 
cu, „Ciobănașul“, iar alături cîteva 
motive ale unui frumos covor țără
nesc. In tot cuprinsul volumului 
sînt incluse, după fiecare poezie, fo
tografii sau desene sugestive. Pe bi
roul gazdei și în rafturile bibliotecii 
se pot vedea numeroase cărți romî- 
nești — poezie, proză, teatru — pre
cum și lucrări de acum traduse, ur- 
mînd să fie oferite pentru tipar. 
Sînt dovezi ale unor preocupări sus
ținute și îndelungate de a oferi ci
titorilor brazilieni posibilitatea să 
facă cunoștință cu comori din te
zaurul literaturii romîne.

In legătură cu recenta sa vizită în 
Romînia, Nelson Vainer mi-a spus : 
„In timpul vizitei mele am cules 
material pentru o carte de impresii 
despre Romînia. Am și o mulțime de 
fotografii. Am călătorit mult, cu
nosc multe țări, însă ospitalitatea și 
căldura cu care am fost primit în 
Romînia mi-au lăsat o amintire 
neștearsă. Vă mărturisesc că aceasta 
a fost cea mai plăcută vizită din 
viața mea. Vreau să folosesc acest, 
prilej pentru a ura un an nou bun'' 
tuturor acelora pe care i-am cunos
cut cu prilejul vizitei. Sper să mai 
revăd Bucureștiul“.

Vasile OROS

stabili contacte și mai

A •

capitala Argentinei, Buenos Aires, s-au produs ciocniri intre 
puri de peroniști și unități polițienești

că hotelurile din regiunea de coastă nu 
mai sînt ocupate decît în proporție 
de 8 la sută. Echipele de fotbal, care 
de mulți ani veneau în această regiune 
în luna decembrie pentru a se antrena, 
au preferat anul acest«? să plece în Flo
rida, din cauza situației nesigure a ju
cătorilor lor de culoare. Agenfiile de 
voiaj din alte părfi ale S.U.A. se întreabă 
dacă pot recomanda clienților lor să plece 
în Mississippi. O fabrică din sudul sta
tului și-a mutat birourile la cîteva mile 
mai departe, în statul Louisiana, pentru 
a nu avea adresa în Mississippi. „Nev/ 
York Times" mai arată că în acest stat 
domnește îngrijorarea în legătură .cu ști
rile privind organizarea unui boicot pe 
scară națională de către organizațiile pen
tru drepturile civile împotriva acestui stat.

SCURTE ȘTIRI
NEW YORK, „Mișcarea pentru in

dependența insulei Porto Rico“ a a- 
dresat o scrisoare deschisă reprezen
tantului permanent al S.U.A. la 
O.N.U., Adlai Stevenson, în care cere 
să depună eforturi pe lingă guvernul 
american în scopul eliberării deținuți- 
lor politici din Porto Rico. In scrisoa
re se arată că numeroși portoricain 
„au fost condamnați la închisoare 
pentru dragostea lor de țară exprima
tă printr-o contribuție activă la lupta 
pentru independența națională“.

ANKARA. Tribunalul din Ankara a 
intentat un proces săptămînalului 
„Yeni“ care a publicat în paginile sale 
versuri aparținînd lui Nazim Hikmet. 
La 27 decembrie va avea loc prima 
ședință a procesului.

ALGER. în capitala Algeriei a fost 
semnat un acord de colaborare știin
țifică și tehnică între R. P. Chineză 
și Republica Algeriană Democratică și 
Populară.

Agenția Prensa Latina anunță că ministrul industriei al Cubei, Ernesto Guevara, și-a încheiat vizita în Algeria și a plecat spre Bamako (Mali), ca etapă a călătoriei pe care o face prin mai multe țări africane, înainte de a părăsi Algeria, el a făcut o declarație, afirmînd că în cadrul întrevederilor pe care le-a avut în cele șase zile, cît a durat vizita sa în Algeria, a purtat convorbiri cu autoritățile algeriene asupra unor probleme generale și îndeosebi' în legătură cu relațiile cubano-algeriene.
P. Romî- 
(spectacol

CAIRO. Deținuții politici din Aden 
au declarat o grevă a foamei. După 
cum anunță agenția MEN, ei au de
clarat că vor refuza să primească ori
ce fel de hrană pînă cînd nu vor fi 
eliberați sau judecați.

PHENIAN. întreprinderea de trans
porturi în străinătate a R.P.D. Coree
ne și Societatea de transporturi ma
ritime din Osaka (Japonia) au semnat 
un contract referitor la deschiderea 
unei linii regulate de navigație co- 
reeano-japoneze. Conform prevederi
lor contractului, linia va fi deservită 
de vase aparținînd companiei japo
neze.

MOSCOVA. La cinematograful 
„Rossia“, cel mai mare din Moscova, 
a avut loc premiera filmului „Ei mer
geau spre răsărit“, prima coproducție 
sovieto-italiană, realizată de regizorul 
De Santis.

BUENOS AIRES. Consiliul coordo
nator din Buenos Aires al Frontului 
unit de eliberare națională a Para
guayului a dat publicității o declara
ție în care cere eliberarea tuturor de- 
ținuților politici paraguayeni și reafir
mă hotărîrea sa de a lupta pentru in
stalarea unui guvern democrat în a- 
ceastă țară.

TEATRE : Sala Palatului R. 
ne : Mușcata din fereastră . . 
prezentat de Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești — orele 19,30). Teatrul de Operă 
și Balet al R.P. Romîne : Giselle (orele 
11), Maeștrii cîntăreți din Nürnberg (orele
19) , Teatrul de stat de operetă : Prin
țesa circului (orele 10,30), Tîrgul de fete 
(orele 19,30). Teatrul Național ,.I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : Inșir-te măr
gărite (orele 10), Eminescu (orele 15,30), 
D-ra Nastasia (orele 19,30), (sala Studio) : 
O femeie cu bani (orele 10), Mașina de 
scris (orele 15,30), Să nu te joci cu dra
gostea (orele 19,30). Teatrul de Comedie : 
Rinocerii (orele 10,30), Somnoroasa aven
tură (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Opera de trei parale (ore- 
•; ■ 10), Comedia erorilor (orele 15), Bie
dermann și incendiatorii șl Inima mea 
este pe înălțimi (orele 19,30), (sala Studio 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : Fii cuminte, 
Cristofor (orele 10), Dragă mincinosule 
(orele 15), Jocul de-a vacanța (orele 
19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Este vinovată Corina ? (orele 
10), Act venețian (orele 15,30), Carieră pe 
Broadway (orele 19,30). (sala Studio) : 
Casa cu două intrări (orele 10,30), Zizi 
șl... formula ei de viață (orele 16). Sonet 
pentru o păpușă (orele 20). Teatrul Mun
citoresc C.F.R.-Giulești : N-avem centru 
înaintaș (orele 10), Gaițele (orele 19,30). 
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Doi 
pe un balansoar (orele 19,30). Teatrul „Ion 
Creangă" (Str. Eremia Grigorescu nr. 24): 
Harap Alb (orele 10,30) Soldatul Fanfa
ron (orele (16). Teatrul regional Bucu
rești (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : Stă- 
pînul apelor (orele 20). Teatrul evreiesc 
de stat : Matineu literar „Pagini și fi
guri din istoria teatrului evreiesc din 
Romînia“ (orele 11), Finita la Commedia 
(orele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Cara- 
giale" (Str. 30 Decembrie nr. 9) : Mitică 
Popescu (orele 20). Teatrul Țăndărică : 
Ocheșel și Bălăioara (orele 11), Băiatul 
și vîntul (orele 17,30). Teatrul satiric-mu- 
zical ,,C. Tănase“ (sala Savoy) : Revista 
de altădată (orele 20), (sala Victoria) : 
Aventurile unei umbrele (orele 20). An
samblul artistic al C.C.S. (Str. Lipscani 
nr. 59) : O carte despre frumusețe (orele
20) . Circul de stat : Spectacol prezentat 
de ansamblul circului italian Medrano 
(orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE :
pentru ecran panoramic :
12.30;----- ----- ------
rîul
(8,30;
Roșu ți „„glu ; xjucearaiui xo.ou,
16,45; 20). Diavolul deșertului : București 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Feroviar (9.30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15), Aurora (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Vikingii : Car- 
pați (9,30; 11,45; 14; 16,15). Judecătorul de 
minori : Capitol (9, 11,15; 12,30; 16; 18,30; 
21), Excelsior "" '
20.30) , Volga
20.30) . Climate 
(9; 12; 15; 13;
15,15; 18; 20,45), Modern (10; 12,45; 15,30; 
18,15; 21). Elena din Troia — cinemascop: 
Victoria (9,30; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Casa neterminată : Central (9,30; 11,45: 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Moșilor (16; 18,15; 
20,30). Ghepardul — cinemascop (ambele 
serii) : Cosmos (16 ; 19,30). Cartouche — 
cinemascop : Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15: 
18,45; 21). încurcătură blestemată : Union 
(11: 15.30; 18,15; 21). Rahova (10,30; 15; 
17,45; 20.30). Program pentru copii : Doi
na (10; 11,15; 12,30). Ivailo : Doina (13,45: 
16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30). Vacanță cu Minka : Timpuri 
Noi (10—12 în continuare), Tom degețe
lul : Timpuri Noi (14—21 în continuare). 
Ghinionistul : Giulești (10; 12,15; 15,30: 
17,45; 20), Buzești (11; 15,45; 18; 20,15),
Flamura (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Dragoste 
la zero grade : înfrățirea intre popoare 
(11,30; 16; 18: 20). Străinul — cinemascop 
(ambele serii) : Crîngași (16; 19,30).
Jocuri întrerupte : Cultural (16: 18,15; 
20,30). Ilatari (ambele serii) : Dacia (8,30; 
11.30; 14,30; 17,45; 21). Hamlet — cinema
scop : Bucegi (10; 14; 17; 20). S-a întîm-
plat la miliție — cinemascop : Ferentari 
(16; 18,15; 20,30). Ultimul meu tango : 
Unirea (11; 13; 16; 18,15; 20,30). Șapte ani 
de căsnicie — cinemascop : Tomis (9,30: 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 30 de ani de 
veselie : Flacăra (14,30: 16,30; 18,30; 20,30). 
Progresul (10; 15: 17; 19; 21). Teama : Vi- 
tan (16: 18,15; 20,30). Umbrelele din Cher
bourg : Adesgo (10,30; 14,30; 16,45; 19; 
21,15). 1944 — XX — 1964 — Raid prin ci
nematografie : Munca (15; 17; 19; 21). 40 
de minute pînă în zori : Popular (10,30: 
16; 18,15; 20,30). Sedusă și abandonată : 
Arta (11; 15,30; 18; 20,30), Pacea (11; 15,30; 
18; 20.30). Carmen de la Ronda : Colen- 
tina (16; 18,15; 20,30). Comoara din Vadul 
Vechi : Viitorul (16; 18,15; 20,30). Cocoșa-

Can-Can
Patria (9,30: 

15,30; 18,30; 21,15). Sălbaticii de pe 
morțli — cinemascop : Republica 
10,15; 12; 13,45;. 15,30; 17,15; 19; 21). 
și negru : Luceafărul (10,15; 13,30;

13; 15;

(10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,30: 
— cinemascop : Festival 
21), Grivița (9,45; 12.30;

tul : Melodia (9,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Marla : Lira (15,30; 18; 20,30). Veselie la 
Acapulco : Floreasca (12; 16; 18,15; 20,30). 
Ziua fericirii ' _ ~ ’
Sării (11; 15,30; 17,45; 20). Doi* în 
Cotroceni (11; 16; " —

TELEVIZIUNE : 
tica de înviorare 
Emisiunea pentru ... 
Iar : Aventurile echipajului 
„Cele nouă greșeli" (reluare) 
și joc — Telejurnalul pionierilor. 10,30 — 
Rețeta gospodinei. 11,00 — Emisiunea 
pentru sate. In jurul orei 13 — Transmi
sie de Ia Stadionul 23 August : Intilni- 
rea de fotbal dintre echipele Dinamo 
București — Steaua. 19,00 — Jurnalul te
leviziunii. 19,10 — 1964 în imagini. 19,50 —■ 
Rochia de... operetă. 20,45 — Ecranizarea 
piesei de teatru „Fiica fîntînarului“ 
Marcel Pagnol. In încheiere : Buletin 
știri, sport, buletin meteorologic.

cinemascop : Drumul 
stepă —

18; 20).

Orele 8,50 — 
la domiciliu.

copii și tineretul șco-
.......................Val-Vîrtej

— Cîntec

Gtmnas-
9,00 —

de 
de

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

încălzească. Cerul a fost variabil, mai 
mult acoperit. Au căzut ploi locale în 
Banat, Oltenia și vestul Munteniei. Vîn
tul a suflat potrivit, cu intensificări tem
porare, în Banat și Dobrogea, predonri- 
nînd din sectorul sudic. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între minus 5 
grade la Joseni și Miercurea Ciuc și 11 
grade în sud estul țării. Local, în Cîmpia 
Dunării, s-a produs ceață dimineața. In 
București : Vremea s-a încălzit ușor. 
Cerul a fost mai mult acoperit. In cursul 
dimineții s-a produs ceață. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit din sectorul su
dic și temperatura maximă a aerului a 
fost de 5 grade. Timpul probabil pentru 
28, 29 și 30 decembrie. Vreme în general 
umedă, cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea precipitații temporare în cea mai 
mare parte a țării. Vînt potrivit. Tem
peratura staționară în prima parte a in
tervalului, apoi în scădere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 5 și 
plus 5, iar maximele între minus 2 și 
plus 8 grade. Ceață locală. In București : 
Vreme în general umedă. Cerul va fi 
mai mult noros. Ploi temporare. Vînt 
potrivit. Temperatura staționară în 
prima parte a intervalului, apoi în scă
dere ușoară. Ceață locală.
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