
Anul XXXIV Nr. 6485 Marți 29 decembrie 1964 6 PAGINI - 30 BANI

Lucrările sesiunii
Marii Adunări Nationale

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

INDUSTRIA POLIGRAFICĂ

Luni dimineață au continuat lucrările sesiunii Marii Adunări Nationale.In lojile oficiale au luat loc conducătorii partidului și statului.Au asistat numeroși invitați — conducători ai instituțiilor centrale, ai organizațiilor obștești, evidential în producție din întreprinderile bucureștene, oameni de știință și cultură, ziariști romîni și străini.La sesiune au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în tara noastră.Ședința a fost deschisă de tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale.Deputatul Tudor Ionescu a pre

Ieri, în timpul lucrărilor Marii Adunări Naționale Foto : Gh. Vințilă

UZINA A
Anotimpuri

în vară, cînd natura era în plenitu
dinea puterii sale, goliatul de pe maluri
le Crișului abia se ridica în picioare. Se 
sprijinea de schele, se agă|a de macara
le cu brațele-i mari și zdravene, privind 
de la înălțimea lui amețitoare spre orașul 
din vecinătate. Apoi, cînd întinsa cîmpie 
a Crișului a devenit ruginie și oamenii 
șantierului și-au căutat cojoacele, uriașul 
a început să se miște. Și uite că acum, 
cînd a căzut dintîia zăpadă, se pregă
tește să pornească gospodărește la trea
bă, strămutînd dintr-odată tone întregi 
de minereu, ca un ciclop...

Priveam cu plăcere omul de lingă 
mine care depănase această poveste, un 
om modest, strîns într-o pelerină de ploa
ie lungă să-i acopere genunchii de ghim
pii anotimpului alb.

— Tovarășe Gavrilă, te-ai urcat vreo
dată la cota cea mai înaltă a uzinei ?

— Urcat, nu o singură dată.
— Se vede departe ?
— Da, peste oraș, mult înainte. E frig 

acolo și-i aerul tare. Cînd cerul e limpede 
se văd Apusenii, Pădurea Craiului.... Pe 
terasă cea mai de sus se află și o cabină 
de comandă automată. La cota 35.

Nu-i de loc rău. Cu 15, cu 20 de ani 
în urmă cabina de comandă se afla la 
sol, nu se vedea nimic, orizontul omului 
era limitat. Ieșea meșterul din cabină și 
spunea : „Băiete, dă fuga și sfrînge ven- 
tilul“... Acum comanda este la înălțime. 
De acolo vezi adînc în inima țării. Cînd 
apeși pe butonul tabloului, ai în față per
spectiva largă, de ansamblu, noțiunea și 
semnificația cotei de înălțime la care ie 
afli. E bine așa.

Lui Gavrilă Poterășoiu, montor de ca
zane de abur, treptele uzinei de alumină 
îi sînt cunoscute. Lucrează aici de aproa
pe doi am. N-a terminat încă pe deplin 
lucrările și știe de-acum unde se va duce. 
Are în buzunar detașarea la șantierul 
Combinatului de celuloză și hîrtie de la 
Dej. Jumătate din brigada de montori pe 
care o conduce a și plecat într-acolo. O 
strictă planificare și o meticuloasă orga
nizare izvorîte din interese generale de 
stat îndreaptă spre marile șantiere ale 
țării cele mai valoroase cadre de con
structori. Mulți dintre oamenii care au ri
dicat uzina de alumină au lucrat pe cîteva 
mari șantiere din țară. Fie că este vorba 
de Sabin Bungău sau de loan Mikloși, de 
Gavrilă Poterășoiu sau Gheorghe Arde
lean, montori încercați, cu o viață și o 
biografie proprie, trăsătura lor comună 
o constituie, cum ei înșiși o confirmă, 
formarea lor pe marile șantiere ale socia
lismului.

Retrospectivă
ln perioada construcției desfășurate, a 
-ărilor de vîrf, șantierul uzinei de alu

mină avea un pronunțat aspect de între
prindere, de industrie. Ritmul viu, cu 
nerv, imprimat acestui proces de deve

zentat Raportul Comisiei economi- co-financiare a Marii Adunări Naționale asupra proiectului de lege pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 1965.A început apoi dezbaterea generală la Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1964 și cu privire la planul de stat pe anul 1965, precum și la proiectul de lege pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 1965.în ședința de dimineață au luat cuvîntul deputății Florian Dănă- lache, Dumitru Popa, Constantin Buiac, Constantin Sandu, Gheorghe Bucelea, Ion Creangă, Paraschiva Dumitrescu, Vasile Vîlcu, Gheorghe

nire de la machetă la uzina în ființă, a 
fost urmarea normală a rezolvării pe șan
tier a unui întreg complex de măsuri de 
ordin tehnic și organizatoric.'

Panoul acela nu mai există. El și-a avut 
rolul atunci. Atrăgea atenția și, pe calea 
agitației vizuale, îndemna la realizarea 
uneia dintre cele mai importante sarcini 
ale constructorilor : termenele de execu
ție. „Prin munca rodnică a fiecăruia, să 
grăbim ziua cînd vom raporta partidului : 
Uzina de alumină produce“. Tabloul ge
neral al șantierului confirma, prin ele
mentele sale esențiale, rodnicia unei 
munci de înaltă ținută tehnică.

Industrializarea lucrărilor de șantier a 
cuprins în larga ei arie și montajul. Mun
citorii și inginerii Întreprinderii de mon
taje București au rezolvat pe șantier pro
bleme de o mare complexitate tehnică. 
Este vorba, între altele, de cele 18 vase 
de descompunere, uriașe corpuri cilin
drice cu diametrul de 8 metri și înălți
mea de 30. Construirea acestora în uzine 
specializate ar fi creat o situație dificilă 
în ceea ce privește transportul. Fiind de 
dimensiuni neobișnuite, tronsoanele va
selor de descompunere nu puteau fi 
transportate pe calea ferată, ci doar pe 
șosele, pe platforme auto anume con
struite.

Dar montorii, cadre de constructori cu 
experiență care au ridicat și continuă să 
ridice noi combinate ale chimiei în di
ferite regiuni ale țării, au izbîndit și de 
data aceasta. Pe șantier s-a amenajat un 
stand de sudură automată sub strat de 
flux. Bucățile de tablă groasă din care 
urma să fie construit un tronson, un seg
ment al vasului de descompunere, au fost 
sudate automat în poziție orizontală, asi- 
gurîndu-se astfel o calitate superioară a 
sudurii. Apoi cu ajutorul unei instalații 
simple, dar cu atît mai ingenioase, alcă
tuită din două trolii și un tambur, tabla 
a fost rulată la raza necesară. S-au reali
zat astfel tronsoane cilindrice de cea mai 
bună calitate, cu o suprafață perfect ne
tedă, demne de cea mai modernă uzină 
constructoare de utilaj chimie. Aplicarea 
metodei de rulare pe tambur a vaselor 
de descompunere a scurtat totodată, con
siderabil timpul de execuție și montaje.

Acesta a fost ritmul uzinei. Nu un ritm 
oricum, ci pe calea metodelor industria
le a căror efecte sînt deopotrivă calitatea 
și productivitatea. Privindu-i pe montorii 
care lucrau la acea instalație de ei con
struită, aveai senzația că te afli nu pe un 
șantier, ci într-o cazangerie adevărată din 
industria constructoare de mașini.

Biruința
După numai doi ani, uzina de alumină 

— obiectiv industrial de seamă în crea
rea unei noi ramuri a metalurgiei nefe
roase : industria de aluminiu — a stră
bătut drumul lung de la baterea primilor 
piloți la ajunul primei șarje de alumină. 
Cadența aceasta, proprie socialismului, 
are mai multe izvoare. Dintîi, existența 
unei puternice industrii constructoare de 

Necula, Ion Cetățeanu, Alecu Crăciun, Emeric Szabo, Ion Mărcuș, Constantin Dinculescu și Gheorghe Monor.în ședința de după-amiază, în continuarea dezbaterilor au luat cuvîntul deputății : Gheorghe Roșu, Mihail Florescu, ministrul industriei petrolului și chimiei, Iosif Banc, Ioana Dincă, Nicolae Hudi- țeanu, Constantin Daicoviciu, Petre Blajovici, Constantin Drăgan, Mihail Levente, ministrul comerțului interior, Ludovic Takacs și Alexandru Sencovici, ministrul industriei ușoare.Lucrările sesiunii continuă marți. (Agerpres)

mașini și utilaje care a trimis șantierului 
la vreme, și la o calitate exigentă sute 
de tone de utilaje și instalații; apoi in
dicația dată de partid privind concentra
rea pe marile șantiere a cadrelor cu înal
tă calificare, a mijloacelor materiale și 
bănești . în scopul grăbirii punerii în func
țiune a noilor obiective, au creat con
structorilor posibilități reale de .ritm și 
detehnică înaintată. La toate acestea 
s-a adăugat experiența vrednicilor con
structori și montori care s-au obișnuit să 
privească munca lor, sarcina lor, de la 
nivelul intereselor generale.

De sus, de pe terasa halei decompo- 
zoarelor, privirea cuprinde întreaga uzi
nă. Tehnica a completat natura. Cîmpia 
Crișului vegetează sub stratul alb de 
omăt, iar halele și instalațiile în aer liber 
ale uzinei, albe și ele, întregesc imaginea. 
Doar un buldozer, singuratic și întîrziat, 
scoate la lumină de sub stratul de pă- 
mînt ultima porțiune din aleile betonate 
ale uzinei. Este o liniște aparentă. Pen
tru că în interioare, în cabinele de coman
dă automată mîinile operatorilor chimiști 
stau pe manete așteptînd semnalul cînd 
uzina, cu cele opt mii de tone de uti
laje ale sale, va începe fabricația alumi
nei — materia primă pentru uzina de 
aluminiu de la Slatina, Pentru acest mo
ment nou, de început, oamenii s-au pre
gătit din vreme, migălos și stăruitor. In 
diferite școli și cursuri de ridicare a ca
lificării au fost formați și specializați 350 
de muncitori și maiștri pentru meseriile 
de hidrometalurgișfi și operatori chimiști.

Privești cu admirație această nouă apa
riție industrială. Uzina de alumină este 
de proporțiile unui combinat chimic în 
înțelesul deplin al cuvîntului. Mai mult 
de 60 000 de metri de conducte leagă

Hale luminoase, moderne, instalații de mare tehnicitate. Aceasta este, în mare, imaginea pe care o oferă 
azi Uzina de alumină din Oradea Foto: A. Cartojan
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i?»'n anul trecut ? crescut de ia L

Graiicul înfățișează creșterea volumului investițiilor în perioada 1960— 
1964, față de cei cinci ani precedenți. în anul viitor, volumul investițiilor 
din fondurile statului va însuma 42 miliarde lei, cu circa 11 Ia sută mai 

mult decît realizările preliminare din acest an

Onești FABRICA DE STIREN
ÎN PROBE TEHNOLOGICE

Constituirea consiliilor F. D. P.în întreaga țară au loc ședințe de constituire a consiliilor orășenești și raionale și a birourilor comunale ale Frontului Democrației Populare în vederea alegerilor pentru Marea Adunare Națională și sfaturile populare.Printre consiliile Frontului Democrației Populare, orășenești și raionale constituite în ultimele zile, sînt cele din orașele Galați, Deva, Suceava, Bacău, Cluj, Tg.ș, Mureș, Iași, Oradea, Botoșani, Brăila, Turda, Bîr- lad și altele, precum și în raioanele Călărași, Turnu Măgurele, Slobozia, Urziceni, din regiunea București, Hațeg, Ilia, Brad, Orăștie, Alba,
halele de fabricație de rezervoare, în- 
groșătoarele de mare capacitate de va
sele de descompunere, uneori zvîcnind 
la înălțimi, alteori coborînd brusc sau în 
pantă lină, descriind cele mai neașteptate 
figuri geometrice, lnchipuiți-vă o conduc
tă care ar acoperi distanța dintre Bucu
rești și Ploiești limitată la teritoriul unui 
combinat oricît de mare ar fi el ; adău
gați la aceasta cinci hale impresionante 
cu cîte două și trei nivele, lungi de sute 
de metri, o puternică centrală electrică 
de termoficare precum și cîteva rezer
voare ca acelea întîlnife de regulă la ra
finăriile de petrol și veți avea imaginea 
uzinei de alumină.

Pe calea ferată vin zilnic garnituri cu 
vagoane basculante de mare tonaj, în
cărcate cu bauxită din Pădurea Cra
iului a Munților Apuseni. Patru secții de 
bază — măcinare, leșiere, descompunere 
și calcinare — fiecare de mărimea unei în
treprinderi, pregătesc, pe calea reacției 
chimice, alumina, acest produs interme
diar între minereu și aluminiu. In . fiecare 
an 120 000 de tone de oxid de alumină 
vor „curge“ pe calea .ferată spre Uzina 
de aluminiu de pe malurile Oltului. Ma
șinile și utilajele de o tehnicitate înaltă 
acționează, în cea mai mare parte, sub 
impulsul automatizării. Controlul dozării, 
materiei prime și soluțiilor, al tempera
turilor și presiunii la autoclave, al debi
tului de leșii — pe scurt, tot ceea ce teh
nicianul numește control tehnologic pe 
faze — este automatizat.

După deschiderea exploatării de bau
xită din Apuseni și după ce stația de pre
parare a bauxitei de la Dobrești a prelu
crat și a trimis mai departe, pe circuitul 
producției, primele sute de tone de mi
nereu, intrarea în funcțiune a Uzinei de 
alumină de la Oradea — obiectiv indus
trial de o deosebită însemnătate în eco
nomia națională — va marca practic ul
tima etapă în crearea industriei de alu
miniu din țara noastră.

Ștefan ZIDÂRIȚĂ 

Șebeș, regiunea Hunedoara, Vatra Dornei, Dorohoi, Rădăuți, Fălticeni, Botoșani, regiunea Suceava, Galați, Brăila, Focșani, Tecuci, Panciu, Bu- joru, Făurei, regiunea Galați, și altele.Din consiliile Frontului Democrației Populare fac parte reprezentanți ai organizațiilor locale de partid, ai sindicatelor, organizațiilor locale U. T. M., de femei, muncitori fruntași, membri ai cooperativelor agricole de producție, lucrători din sectorul agricol socialist de stat, oameni de știință, ingineri, tehnicieni, militari, profesori, învățători și alți intelectuali. (Agerpres)

REGIUNILE
PATRIEI
Pe meleagurile 
reînnoite 
ale Olteniei

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). Oltenia
— unul din ținuturile cele mai înapoiate 
odinioară din punct de vedere economic
— a renăscut în anii puterii popu
lare, a devenit o regiune în plină în
florire. Ritmul mediu anual de creș
tere a producției industriale este aici 
de 16,8 la sută ; producția globală la sfîr- 
șitul acestui an este de 2,2 ori mai mare 
față de cea a anului 1959. Pe harta re
giunii a apărut noul bazin carbonifer 
Valea Motrului, care în 1964 a livrat peste 
350 000 de tone de cărbuni centralelor 
electrice de la Doicești și Ișalnița. S-a 
dezvoltat bazinul carbonifer Rovinari. 
Gorjul sărac de altă dată este împînzit 
astăzi de sondele schelelor petroliere 
de la Bîlteni-Țicleni și din alte localități. 
Industria Olteniei, în colaborare cu cea

Printr-o scrisoare adresată C.C. 
al P.M.R., tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducerea Trus
tului Industriei Poligrafice din Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă raportează că lucrătorii din 
industria poligrafică au îndeplinit 
în ziua de 21 decembrie planul 
de stat pe anul 1964 la toți indi
cii. S-au realizat peste prevede
rile planului produse în valoare 
de 2 700 000 lei, economii la pre
țul de cost de 7 300 000 lei și 
17 000 000 lei beneficii. Rezultate
le obținute sînt o urmare a spri
jinului direct acordat de partid

Industria
In aceste zile, colectivele uni

tăților din industria chimică anor
ganică și-au realizat planul pro
ducției globale și marfă pe anul 
în curs. Succese însemnate în în
deplinirea planului înainte de ter
men au obținut Uzinele de produ
se sodice Govora, Uzinele „9 
Mai"-București și întreprinderea 
„Metalo-chimica"-Ploiești. In anul 
1964, în industria chimică anorga-

chimică

La hidrocentrala

Buhuși
A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE 
PRIMUL HIDROAGREGATBACĂU (coresp. „Scînteii“). — Constructorii și montorii de pe șantierul de amenajare hidroenergetică a rîului Bistrița au pus în funcțiune primul hidroagregat al hidrocentralei Buhuși — a 7-a unitate de acest fel în aval de Stejaru. Construcția

La Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice din O- nești a intrat recent în probe tehnologice fabrica de stiren, prima de acest fel din țară. Stirenul constituie materia primă pentru fabrica de polistiren din cadrul combinatului. Noua unitate a combinatului,

Noua policlinică din Galați

din alfe regiuni, pune la dispoziția eco
nomiei noastre socialiste locomotive 
Diesel-electrice, aparataje și instalații 
necesare electrificării, nave fluviale 
și maritime, vagoane de cale ferată, 
mașini agricole și alte numeroase pro
duse — multe fabricate pentru prima 
oară în țară. Hale de fabrici și uzine 
moderne au fost ridicate din temelii sau 
reconstruite în orașele Craiova, Tîrgu Jiu, 
Turnu Severin etc. Marea bogăție a mun
ților, lemnul pădurilor, este azi valorifi
cat la un nivel superior în fabricile Com
binatului de industrializare a lemnului 
din Tîrgu Jiu. Noi unități de acest gen 
se construiesc în apropierea Dunării, la 
Turnu Severin. In Oltenia se înalță una 
din marile cetăți ale chimiei : în apro
piere de Craiova constructorii ridică 11 
fabrici chimice care vor prelucra pentru 
nevoile industriei și agriculturii bogățiile 
naturale ale regiunii.

Regiunea cunoaște o dezvoltare con
tinuă. In acest an volumul de in
vestiții este cu 28 la sută mai mare 
decît anul trecut. In orașele și satele re
giunii au fost construite sute de școli, 
zeci de mii de țărani și-au durat case 
noi. In acest an, numai în centrele mun
citorești au fost date în folosință peste 
2 000 de apartamente.

Viața nouă 
a satului

GALAȚI (coresp. „Scînteii”). S-a schim
bat viața satului. Oamenii muncesc și 
trăiesc înfr-un chip nou. Pe ogoarele 
gospodăriilor de stat și cooperativelor a- 
gricole din regiunea Galați lucrează astăzi 
peste 5 000 de tractoare, un mare număr 
de combine și alte mașini moderne. Creș
te nivelul de trai al țărănimii. In ulti

industriei poligrafice, înzestrării 
ei cu mijloace mecanizate și au
tomatizate.

Ne angajăm ca prin introduce
rea tehnologiei moderne în arta 
tiparului și a fotografiei, prin fo
losirea de noi materiale în proce
sul de finisare și prin profilarea 
producției — se spune în înche
ierea scrisorii — să realizăm a- 
nul viitor produse care să satis
facă pe deplin cerințele cititori
lor și, în același timp, să contri
buie la ridicarea prestigiului ti
parului romînesc peste hotare.

anorganică
nică au intrat în funcțiune Fabri
ca de acid sulfuric din cadrul 
Combinatului de îngrășăminte 
chimice Turnu Măgurele, secțiile 
de sulfat de sodiu și tripolifosfat 
de sodiu de la Uzina de îngrășă
minte chimice Valea Călugăreas
că. De asemenea, în acest sector 
s-au produs peste plan însemnate 
cantități de sodă calcinată și 
sodă caustică.

și montajul acestei hidrocentrale au durat doar 8 luni. Centrala hidroelectrică de la Buhuși funcționează în „cascadă“, pe același canal cu alte 4 uzine electrice, care folosesc debitul de apă din lacul de acumulare de la Piatra-Neamț.

ale cărei instalații s-au construit în aer liber, folosește ca materie primă etilbenzenul produs la rafinăria de la Brazi și are o capacitate anuală de producție de 7 000 tone. O mare parte din utilajele și instalațiile fabricii de stiren sînt realizate în țară. (Agerpres)

mii patru ani s-au construit la sate circa 
18 000 case. Cele mai îndepărtate sate 
au astăzi școli. Numărul cadrelor didac
tice se ridică la 7 300, iar în cadrul 
căminelor culturale activează 1 456 for
mații artistice care cuprind peste 40 000 
artiști amatori. Bibliotecile comunale și 
sătești numără circa 1 700 000 volume, 
iar cinematografele sătești au înregistrat 
într-un singur an, în 1964, aproape 
10 000 000 de spectatori. S-au extins 
electrificarea, radioficarea, tot mai mulți 
oameni de la sate urmăresc programele 
televiziunii. Numai în acest an au fost 
electrificate în regiunea Galați 60 de 
sate, numărul lor ajungînd acum la 305.

Pentru ocrotirea
V V V rf ■ Bsănătății

Cu două decenii în urmă asistența 
medicală a oamenilor muncii de la sate 
era ca și inexistentă. In raionul Zimnicea, 
de pildă, un medic revenea la 10 000 de 
locuitori. In anii puterii populare ocroti
rea sănătății oamenilor muncii a devenit 
o problemă de stat. Numai anul acesta 
se cheltuiește pentru apărarea sănătății 
populației din regiunea București suma 
de 230 000 000 lei. A fost dată în folo
sință o policlinică model în raionul Giur
giu, un spital la Roșiorii de Vede, 14 
circumscripții sanitare la Singureni, Ghj>- 
păți, Vidra, Braneșfi și alte lozalifăf u 
fost modernizate spitalele -,e 'Sozia^5'' 
Ghergani și Alexandri? cu 
construiește un spita'’norforiut -
palori. I„ pr.r.,V «riplii
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scooiă

analizînd a Marii proiectul Populare că a fost cu indi-
Tovarăși deputați,Comisia economico-financiarăAdunări Naționale, bugetului de stat al RepubliciiRomine pe anul 1965, a constatat întocmit în deplină concordanță cntorii planului de dezvoltare a economiei naționale, reflectînd în expresie nă sarcinile sporite din ultimul serialului.Proiectul bugetului de stat pe prevede la venituri 99 401,4 milioane lei, iar la cheltuieli 98 401,4 milioane lei, cu un excedent planificat de 1 000 milioane lei.Rezultat al activității harnice, însuflețite a milioanelor de oameni ai muncii, a- cumulările bănești constituie factorul ho- tărîtor în reproducția socialistă lărgită și în mărirea continuă a fondului de consum social. Creșterea acestor acumulări permite alocarea în anul 1965 a unor sume sporite pentru dezvoltarea economiei naționale și acțiunile social-culturale.Din totalul cheltuielilor bugetare, pentru finanțarea economiei naționale sînt prevăzute 63 139 milioane lei, cu 5 184,1 milioane lei mai mult decît realizările preliminare pe anul 1964. Cea mai mare parte a cheltuielilor pentru finanțarea e- conomiei naționale este destinată investițiilor. Suma de 27 252,7 milioane lei alocată de la buget, împreună cu sumele provenite din celelalte surse de finanțare, vor asigura un volum total de investiții de 42 000 milioane lei.Folosirea judicioasă a acestor fonduri însemnate va asigura construirea și punerea în funcțiune a noi și importante o- biective, înzestrarea economiei cu utilaje și mașini de înaltă productivitate, creșterea capacităților de producție, realizarea unor sortimente mai variate și de calitate din ce în ce mai bună, asigurîndu-se în continuare dezvoltarea impetuoasă a economiei noastre naționale, potrivit Directivelor Congresului al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn.Proiectul bugetului pe anul 1965 reflectă. totodată, grija statului nostru pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii. Pe lingă sumele importante prevăzute pentru majorarea salariilor, în conformitate cu prevederile Hotă- rîrii din iunie 1964 a C.C. al P.M.R. și a Cqnsiliuluj de Miniștri, în buget ■ sînt înscrise fondurhînsemnate pentru finanțarea acțiunilor social-culturale, în sumă de 22 075,9 milioane lei.1 Din totalul acestor cheltuieli, 30,5 la sută sînt destinate în- vățămîntului, 25,8 la sută — ocrotirii sănătății, prevederilor sociale și culturii fizice, 7,6 la sută — științei, culturii și artei, 23,1 la sută — asigurărilor sociale, 13 la sută — ajutorului de stat pentru copii.Sume importante sînt prevăzute pentru construcția de locuințe, în anul 1965 ur- mînd să se cheltuiască în acest scop, din fondurile statului, 3 000 milioane lei.Creșteri sînt prevăzute și în ce privește bugetele organelor locale ale puterii de stat, ale căror cheltuieli vor însuma 16 150,9 milioane lei, ce vor fi acoperite din veniturile proprii ale sfaturilor populare, din cotele defalcate din impozitele și veniturile republicane, precum și din alocările de la bugetul republican.

financia- an al șe-anul 1965

Tovarăși deputați,Pentru executarea cu succes a bugetului de stat pe anul 1965, trebuie acordată în continuare atenție creșterii productivității muncii, precum și reducerii prețului de cost, concomitent cu îmbunătățirea continuă a calității produselor — sarcină centrală cu caracter permanent a întregii noastre economii.Este necesar ca ministerele, celelalte instituții centrale, comitetele executive ale sfaturilor populare, întreprinderile și organizațiile economice să ia măsuri eficiente pentru folosirea deplină a condițiilor create prin înzestrarea tehnică tot mai modernă a economiei noastre naționale, în scopul ridicării continue a calității produselor noastre, a prestigiului „mărcii fabricii“ atît pe piața internă cît și la export.Fondurile alocate de la buget pentru realizarea diferitelor obiective și acțiuni planificate vor trebui folosite cu grijă pentru a se asigura eficiența lor maximă. Pe baza experienței acumulate pînă în prezent, institutele de proiectări, organizațiile de construcții-montaj, furnizorii de utilaje și materiale, beneficiarii investițiilor organele Băncii de Investiții trebuie aibă o preocupare continuă pentru folosirea cît mai judicioasă a fondurilor de investiții, darea la timp în funcțiune a noilor obiective și atingerea în cel mai scurt timp a parametrilor tehnico-economici planificați.Fondurile bugetare destinate acțiunilor social-culturale, acțiunilor de gospodărie comunală, întreținerii drumurilor, acțiunilor agrotehnice și zooveterinare etc vor trebui folosite cu mai multă grijă gospodărească și în strictă conformitate cu destinația prevăzută.Este necesar ca organele Ministerului Finanțelor, Băncii de Stat, Băncii de Investiții, precum și organele financiare și de control din întreprinderi, organizații și instituții să-și îmbunătățească în continuare activitatea, în vederea asigurării îndeplinirii cu succes a sarcinilor financiare ale statului nostru pe anul 1965, oglindite în indicatorii proiectului bugetului de stat.

Șisă

Tovarăși deputați,Ținînd seama că concordă cu sarcinile și că este asigurată obiectivelor și acțiunilor planificate, misia economico-financiară a Marii Adunări Naționale propune aprobarea proiectului bugetului de stat pe anul 1965.Totodată, în urma analizării execuției definitive a bugetului de stat pe anul 1963, Comisia propune aprobarea contului general de execuție a acestui buget, încheiat cu venituri în sumă de 81 558.4 milioane lei și cheltuieli în -sumă de 77 714,8 milioane lei, excedentul fiind de 3 843,6 milioane lei.Intrăm în ultimul an al șesenalului cu convingerea că oamenii muncii, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, vor asigura îndeplinirea și depășirea sarcinilor importante care ne stau în față în e- tapa desăvîrșirii construcției socialiste, vor întări și mai mult prestigiul patriei noastre.

proiectul bugetului planului economic finanțarea tuturor Co-

serie, la nivelul celor prezentate la expoziție.Aceste succese se datoresc atenției deosebite pe care conducerea partidului și statului nostru o acordă dezvoltării multilaterale a Capitalei ; în perioada 1960— 1964 s-au cheltuit fonduri de investiții pentru orașul București de aproape 24 miliarde lei. S-au construit 12 întreprinderi și 50 de secții noi, înzestrate cu utilaje și instalații de înalt nivel tehnic, iar majoritatea întreprinderilor existente au fost dezvoltate și reutilate.Realizările obținute în dezvoltarea economiei naționale au permis ridicarea continuă pe o bază trainică a bunăstării celor

Am ascultat cu deosebită satisfacție Darea de seamă prezentată de tovarășul președinte al Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1964 și cu privire la planul dé stat pe anul 1965, precum și raportul la proiectul de lege pentru aprobarea bugetului. Atît planul, cît și prevederile bugetare pe anul viitor creează condiții pentru creșterea în ritm susținut a economiei noastre naționale și ridicarea continuă a nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc. înfăptuirea acestor prevederi asigură îndeplinirea și depășirea Directivelor celui de-al III-lea Congres al P.M.R.Succesele remarcabile obținute în dez-.. ce muncesc. Au luat o amploare deosebită construcțiile de locuințe și social-culturale, ca urmare a fondurilor sporite alocate de către stat. In perioada 1960—1964 oamenii muncii din Capitală au primit în folosință consecvent circa 64 000 de apartamente, școli cu a- proape 1 000 săli de clasă, cămine studențești cu 7 000 locuri, magazine moderne cu o suprafață de 90 000 matografe, policlinici cial-culturaie.Ridicarea nivelului dită, de asemenea, de creșterea continuă a veniturilor populației și a puterii ei de cumpărare. în acest an, volumul mărfurilor desfăcute prin comerțul de stat a crescut cu aproape 64 la sută față de anul 1959.Din Darea de seamă prezentată a rezultat că în anul 1965 economia țării noastre va cunoaște în continuare o dezvoltare armonioasă și într-un ritm susținut. întreprinderilor și unităților economice ale orașului București le revin sarcini importante pentru înfăptuirea obiectivelor cuprinse în planul de stat. Producția globală industrială a Capitalei planificată pe anul 1965 este cu 12,1 la sută mai mare decît în acest an și reprezintă o creștere de aproape 2,3 ori față de realizările din anul 1959. Cea mai mare parte a acestei creșteri — 87 la sută — este prevăzută a fi realizată prin ridicarea productivității muncii.La recenta plenară a C.C. al P.M.R. tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a subliniat că ridicarea permanentă a calității trebuie să fie în continuare ----- „ . _ pUbert problema centrală a întregii noastre acti- - ,ei de_a XX-a anive£Jre satisfacțivități.Ce • au prilejuit 0 ? interesul șrîn anul 1965, întreprinderile din orașul triei, au h aU stirnn n» aici 'nrpqt.i vor t.rphiii să asimilpzp în fa-

siderurgică și chimică. în industria bunurilor de consum se vor fabrica noi sortimente de calitate superioară, durabile, cu aspect atrăgător. Concomitent cu preocuparea pentru îndeplinirea planului de asimilare de noi produse se va asigura îmbunătățirea continuă a calității produselor existente în fabricație, pentru ca performanțele lor să se ridice la celor mai noi realizări.în orașul București au crescut roase cadre de muncitori, ingineri nicieni cu o înaltă calificare, capabile să stăpînească și să dezvolte tehnica nouă cu care sînt dotate întreprinderile. Pentru îndeplinirea' în bune condiții a sarcinilor sporite ce ne revin în domeniul asimilării produselor noi și modernizării celor existente, este necesar să acordăm o atenție deosebită folosirii raționale a acestor cadre, astfel ca de pregătire a control tehnic activitatea cei cieni. în toate ganizate cursuri pentru ridicarea calificării și specializării cadrelor. Pentru a spori eficiența acestor cursuri este necesar ca ministerele tutelare să se preocupe mai îndeaproape de controlul și îndrumarea lor, de editarea unor materiale didactice strict necesare, de organizarea unor forme adecvate pentru specializarea inginerilor și tehnicienilor.Intrucît în orașul București își desfășoară activitatea un număr important de institute de cercetări și proiectări, de în- vățămînt superior, în care lucrează cadre valoroase de specialiști, se vor lua măsuri în vederea extinderii colaborării întreprinderilor productive cu institutele respective.Obținerea unor rezultate superioare în îmbunătățirea calității produselor necesită, de asemenea, luarea de măsuri corespunzătoare și în domeniul organizării științifice a proceselor de producție. în acest scop, cu sprijinul ministerelor, se va acorda o atenție mai iinare antrenării colectivelor din întreprinderi la crearea unor fluxuri raționale de fabricație, introducerea pe scară mai largă a mecanizării și automatizării, îmbunătățirii ritmicității ției.La unele întreprinderi a devenit tică organizarea de consfătuiri cu ciarii pentru a discuta modul de comportare a produselor livrate. Cu acest prilej s-au stabilit măsuri concrete pentru a îmbunătăți atît fabricația,. cît și exploatarea produselor respective. în anul viitor ne propunem să sprijinim mai mult organizarea unor asemenea acțiuni, să determinăm ca fiecare întreprindere să urmărească îndeaproape modul în eare produsele fabricate satisfac cerințele beneficiarilor.Darea de seamă prezentată sesiunii noastre a subliniat necesitatea realizării unor produse care, prin calitățile lor, să fie competitive pe piața internațională, să permită- creșterea exportului, lărgirea schimburilor- comerciale eu celelalte țări, întreprinderile din Capitală au obținut în ultimii ani rezultate bune în îndeplinirea obligațiilor pentru export. în anul 1964 volumul producției industriale destinat exportului a crescut cu 40 la sută față de realizările din anul trecut.Planul de stat pe anul viitor prevede o creștere însemnată atît în ce privește volumul, cît și sortimentul produselor. Pentru îndeplinirea acestor sarcini, se vor lua noi măsuri în vederea creării tuturor condițiilor necesare respectării cu rigurozitate a cerințelor atît în ceea ce privește termenele de livrare, cît și prescripțiile tehnice de calitate. în numeroase întreprinderi, pe baza studiilor întocmite, urmează să se reorganizeze

nivelulnume- și teh-

in serviciile de proiectare, fabricației, cît și în cele de al calității să-și desfășoare mai buni ingineri și tehni- întreprinderile au fost or-

produc-o prac- benefi-

producția unor

secții și ateliere care execută produse pentru export.Oamenii muncii din orașul București sînt conștienți de însemnătatea acestor sarcini și sînt hotărîți să lupte cu mai multă perseverență pentru folosirea deplină a condițiilor tehnico-materiale de care dispun. Apreciez ca deosebit de valoroasă măsura preconizată de conducerea partidului de a lega mai mult formele de cointeresare materială de rezultatele obținute în ridicarea calității. Aceasta stimula apariția de noi acțiuni pentru dicarea nivelului tehnic al producției, determina o exigență sporită față litatea produselor fabricate.Folosirea rațională a fondurilor vestiții și punerea în funcțiune la a obiectivelor planificate constituie una din anulInzutenoi obiective industriale de o importanță deosebită pentru economia națională, cum sînt : centrala termoelectrică Bucu- rești-sud și extinderea celei de la Grozăvești, care va duce la o creștere cu peste 50 la sută a puterii instalate a orașului București, dezvoltarea și sistematizarea Uzinelor „23 August“ și „Grivița Roșie“, a Fabricii de produse de beton celular autoclavizat, creșterea capacității de producție la Fabrica de mașini-unelte și agregate și altele. Fonduri importante sînt prevăzute de strucțiile de cinematografe turale.Cunoaștereaînainte, a sarcinilor de plan pe anul viitor a făcut posibilă luarea din vreme a unor măsuri care vor conduce la îmbunătățirea activității de investiții și ridicarea calității lucrărilor de construcții și montaj. S-a asigurat în mai mare măsură documentația tehnică pentru capacitățile de producție cu termen de punere în funcțiune în anul 1965, iar pentru construcțiile de locuințe s-au întoc- . mit proiecte de execuție încă din acest an pentru întreg planul de anul viitor. Totodată a fost deschis de lucrări față de anii va asigura o folosire mai ței de muncă, a utilajelor existente și îndeplinirea sarcinii de creștere a productivității muncii.Pentru a elimina unele deficiențe ce mai există în executarea" ritmică a lucrărilor de construcții este necesar să continuăm efortul pentru a crea un decalaj de minimum un an între proiectare și execuție și pentru îmbunătățirea documentației tehnice elaborate. In anul viitor va trebui să asigurăm o mai bună ; coordonare a construcțiilor de locuințe cu. cele social-culturale, astfel ca o dată cu darea în folosință a noilor cartiere de locuințe să existe toate dotările necesare unei deserviri corespunzătoare a populației. ..........In prezent, în toatë întreprinderile și instituțiile ' din Capitală - oamenii muncii dezbat sarcinile de plan pe anul .1965. însuflețiți de mărețele obiective ce stau în fața noastră în anul viitor, muncitorii, inginerii și tehnicienii fac numeroase propuneri pentru folosirea mai deplină a rezervelor interne, îmbunătățirea continuă a calității produselor, folosirea cu chibzuință a mijloacelor materiale și bănești.Proiectul de buget prezentat Marii Adunări Naționale asigură toate mijloacele financiare necesare realizării planului de dezvoltare a economiei naționale pe anul viitor, reflectă grija permanentă a partidului și guvernului nostru pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc. De aceea, aprob din toată inima Darea de seamă prezentată sesiunii și voi vota pientru aprobarea proiectului de buget.

de
va riva ca-in-de termensarcinile principale ale planului pe 1965.anul viitor, în Capitală sînt prevă- a se construi și pune în funcțiune

asemenea și pentru con- locuințe, policlinici, școli, și alte lucrări social-cul-și în acest an, cu mult

un front sporit trecuți, ceea ce rațională a for-

ritm susținut a lucrărilor de construcții- montaj, asigurîndu-se din timp proiectele, amplasamentele și utilajele necesare. A existat o mai mare preocupare ca proiectele să prevadă aplicarea celor mai moderne procese tehnologice de exploatare și a celor mai eficiente sisteme constructive. De asemenea, s-a trecut lâ organizarea mai rațională a activității pe șantiere, extinderea mecanizării lucrărilor, folosirea pe scară mai largă a unor materiale de construcții eficiente, gospodărirea rațională a fondurilor bănești și ridicarea nivelului de calificare a muncitorilor.Ca urmare a aplicării acestor măsuri, s-a reușit ca o serie de obiective industriale importante să fie date în exploatare înainte de termenele planificate. Cîteva e- xemple sînt edificatoare în acest sens. Cuptoarele Martin nr. 7 și 8 de 400 tone/ șarjă de la C.S.H. au fost puse în funcțiune înainte de termen cu 5 zile și respectiv 39 zile, iar grupul energetic de 150 MW de la Paroșeni cu 10 zile. Numai pe seama punerii în funcțiune mai devreme a celor două cuptoare Martin s-a realizat o producție suplimentară de peste 35 000 tone oțel. Acest cît este de importantă, eficienței investițiilor, de execuție. Merită să parea întreprinderii de rurgice pentru executarea lucrărilor construcții-montaj la un înalt nivel calitativ, precum și organizarea cu cea mai mare grijă de către conducerea combinatului a probelor tehnologice, selecționarea și instruirea temeinică a cadrelor de execuție și conducere. Toate acestea au făcut posibil ca, în numai cinci zile după punerea în funcțiune, noile cuptoare Martin să atingă capacitatea de producție proiectată, depășind cu mult termenele de intrare în funcțiune a celorlalte cuptoare similare din combinat.Rezultate bune au fost obținute și în ce privește scurtarea termenelor la reparațiile capitale și modernizarea unor agregate importante din Combinatul siderurgic Hunedoara. Astfel, ca urmare a perfecționării profilului furnalului nr. 7 pe baza unei noi concepții și printr-o execuție și exploatare mai rațională, s-au obținut indici de utilizare superiori, care se ridică la nivelul realizărilor pe plan mondial, iar consumul specific de cocs pe tona de fontă în luna decembrie a fost redus cu peste 230 kg față de plan.Un volum important din fondurile de investiții alocate ' regiunii Hunedoara a revenit construcțiilor social-culturale. în acest an vor fi date în folosință, ca urmare a îndeplinirii planului construcțiilor de locuințe, aproape 4 000 de apartamente. De asemenea, s-au construit stația de televiziune, clubul muncitoresc din Gura- barza, cinematograful din Lupeni, numeroase săli de clasă.Oamenii muncii din regiunea noastră își manifestă profunda lor recunoștință față de partid și guvern pentru grija deosebită pe care o acordă îmbunătățirii permanente a condițiilor de viață ale celor ce muncesc. Ei își exprimă hotărîrea de a munci mai bine în anul ■ care vine, pentru îmbunătățirea calității produselor, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin.In planul de stat pe anul 1965 s-au

exemplu ne arată pentru creșterea scurtarea duratei subliniem preocu- construcții side- de

prevăzut fonduri de investiții cu 11 la sută mai mari ca în 1964. Pentru regiunea Hunedoara, investițiile alocate se ridică la aproape 2 miliarde lei. în anul viitor vor continua în ritm susținut lucrările de deschidere și dezvoltare a noii mine de la Dîlja, care va intra în funcțiune la începutul anului. Concomitent, vor fi intensificate lucrările de deschidere a minei Paroșeni și vor începe lucrările de deschidere a noilor cîmpuri miniere de la Tebea. Vor fi puse în funcțiune fabrica de produse refractare din Alba Iulia, care urmează să asigure aprovizionarea întreprinderilor siderurgice din Hunedoara și Reșița cu șamotă de calitate superioară, fabrica de oxigen de la Hunedoara, care va permite modernizarea tehnologiei de elaborare a oțelului în cuptoarele Martin ș.a. Totodată, vor începe lucrările de construcție a noii fabrici de dolomită de la Hunedoara, vor crește capacitățile de producție la Uzinele metalurgice din Cugir ș.a.îndeplinirea planului de investiții ridică în fața noastră sarcini deosebit de importante. Va trebui să muncim cu toată hotărîrea pentru înlăturarea deficiențelor care s-au manifestat în această activitate cum sînt : neritmicitatea în realizarea graficelor de execuție și în darea în folosință a apartamentelor, finisaje necorespunzătoare la unele lucrări pe șantierele de locuințe, rămînerea în urmă la lucrările unor obiective industriale aparținînd Ministerului Industriei Metalurgice, Consiliului Superior al Agriculturii.Trebuie să arătăm că în îndeplinirea planului de investiții au fost întîmpinate și greutăți cauzate de anumite întîrzieri în întocmirea proiectelor de către unele institute centrale de proiectare, precum și de livrarea neritmică a unor utilaje și confecții metalice de către întreprinderi ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.Realizarea planului de investiții are importanță hotărîtoare pentru îndepl nirea planului de producție pe an. ; viitor, pentru asigurarea dezvoltării mai departe, în ritm susținut, a întregii economii naționale. Pătrunși de această răspundere, constructorii din regiune vor depune toate eforturile ca noile obiective să se ridice la nivelul celor mai înalte exigențe privind calitatea, să corespundă întrutotul cerințelor tehnicii moderne și să fie puse în funcțiune la termenele strict planificate.în prezent, în întreprinderi și pe șantiere are loc dezbaterea cifrelor de plan pe anul 1965. în centrul dezbaterilor se află problema îmbunătățirii calității produselor, a îndeplinirii planului de investiții, a livrării la termenele contractuale și la un nivel calitativ superior a tuturor produselor destinate exportului. însuflețirea cu çare oamenii muncii din regiune participă la aceste dezbateri, propunerile și angajamentele luate sînt o garanție că planul pe 1965 va fi realizat și depășit.Proiectul de buget expus în fața Marii Adunări Naționale reflectă cerințele dezvoltării mai departe a economiei naționale, corespunde întrutotul intereselor poporului nostru muncitor. De aceea îl voi vota cu deplină încredere și mă angajez să lupt cu toată hotărîrea și puterea de muncă pentru realizarea lui.

îndeplinirea și economice, element demersul nostru înainte

voltarea economiei naționale oglindesc forța și superioritatea orinduirii socialiste, sint o dovadă a dragostei și entuziasmului cu care întregul nostru popor înfăptuiește politica înțeleaptă, < marxist-leninistă a partidului nostru. La aceste realizări o contribuție importantă și-au adus-o și colectivele de muncă din întreprinderile și instituțiile orașului București. Planul anual al producției industriale a fost îndeplinit cu 9 zile mai devreme, ceea ce va duce la depășirea sarcinilor prevăzute pe acest an cu circa.7 la sută. La sfîrșitul acestui an indus- u„OvCaptv>-lei va realiza un volum de ^V'tie de; două ori mai mare decît în 15 1 la % J^tn.) mediu anual fiind deO dată v.Hei au avutr®’ ,0 volumului produc- strùctura Pr°\ .t)r ‘hări importante în Onsite și intr°<->r Kricate. Au fost 1 -nduse r>oi ale -ricația de serie? pS la niveluPr perfo^anțe se si_ Aținute Pe P£an I1"-11?.31 bui- realizări °nroape întregimi; a fost x^nnoitä aproap na produSe fbrica -nHerlle corn.1 'asimilat în £abriÂlr? de mașihi apCî im număr de 650 «noada 1960— 19m instalații- în cadru de ma_ « tot mai însemnata o Q pon_ de înaltă teUnl^^Î’și contdJodusele aparatele de masure1 șatirecizie, tele și instate de fabricaUmen- Cele 8 000 Progs ai&i a^-prinderile iția realiza« ^ duse]orzenU 1 organizata în ciuste^sa^^ ( naționale oig ce}e* prilejuit tr^el’’ior muncii, au stirm^ * p>e a|C| ,ureșțj vor trebui s§ asimileze în fa- menl . vizitatorilor s rpturor întreprindea tipuri noi de mașini și instalații :• obligația produsele, 111-unelte, compresoare, cazane deoacitate, echipament electrotehnic matizări, utilaje pentru industria=ă și oh _ zultă'î.ttre de a dazun-arilor noastre

metri pătrați, cine- și alte obiective sode trai este oglin-

întregii activități terminant pentru în ritm susținut.în anul care se zultate bune în întreprinderile din regiunea Astfel, în exploatările de minereuri feroase și neferoase s-a depășit conținutul planificat de metal, iar la cărbunele special pentru cocs, extras în Valea Jiului, s-au înregistrat indici calitativi superiori celor-stabiliți prin normele admise. Combinatul siderurgic Hunedoara a asimilat 4 . mărci noi de oțeluri aliate, precum și noi profile de laminate cu caracteristici tehnice superioare. De asemenea, ■ mașinile-unelte și alte produse ale uzinelor constructoare de mașini din Cugir se bucură de o bună apreciere atît pe piața internă cît și la export.Cu toate aceste rezultate pozitive, în domeniul calității s-au manifestat și unele deficiențe, care se datoresc abaterilor de la disciplina tehnologică, slabei exigențe manifestate de serviciile controlului tehnic de calitate, de conducerile întreprinderilor. Aceste probleme au fost larg dezbătute și analizate cu colectivele de cadre tehnice și de muncitori ; s-au stabilit măsuri concrete de perfecționare a proceselor tehnologice, de îmbunătățire a normelor dè execuție și recepție pe fiecare

Succesele obținute în depășirea planurilor anuale, realizarea în anii șesenalului a unui ritm mediu anual de creștere a producției industriale de aproape 15 la sută față de 13 la sută cît prevăd Directivele Congresului al III-lea al partidului constituie o strălucită confirmare a justeței politicii de industrializare socialistă a țării, bazată pe aplicarea creatoare a învățăturii marxist-leniniste, care asigură dezvoltarea: armonioasă, multilaterală și echilibrată,'pe o linie mereu ascendentă, a întregii economii naționale.La realizările evidențiate în Darea de seamă prezentată în fața Marii Adunări Naționale, o contribuție importantă au adus și colectivele întreprinderilor !din regiunea Hunedoara care, antrenate în- întrecerea socialistă în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, au desfășurat o activitate rodnică, plină de avînt și pasiune. Roadele acestei activități sînț concretizate în îndeplinirea planului producției globale industriale cu 11 zile mai devreme, valoarea produselor ce vor fi date peste plan pînă la finele anului — după date preliminare — ridicîndu-se la 230 milioane de lei. Pînă în prezent minerii au dat patriei peste plan 106 mii tone cărbune, 39 mii tone minereu de fier ; furnaliștii, oțelarii și laminatorii 72 mii tone fontă, 90 mii tone oțel, 14 mii __________________________ . j,-«___ _tone Jaminate finite ~și alte, produse. ^Con- produs, de întărire a serviciilor de con- _ ....^ ... - _ troj tehnic de calitate cu cadre binepregătite.O altă problemă, deosebit de importantă, analizată de Darea de seamă și despre care voi vorbi în cele ce urmează, o reprezintă investițiile.In perioada 1960—1964, datorită grijii permanente pe care o poartă partidul și statul nostru dezvoltării economice și social-culturale a tuturor regiunilor țării, regiunii Hunedoara i-au fost alocate pentru investiții fonduri în valoare de peste 11 miliarde lei. Peste 72 la sută din investițiile repartizate pe anul 1964 au fost destinate industriei siderurgice și extractive.In centrul preocupărilor’ întreprinderilor beneficiare și de construcții au stat indicațiile conducerii partidului privind creșterea continuă a eficienței investițiilor. Pe majoritatea șantierelor din regiune s-au luat măsuri pentru desfășurarea în

șidgrăm important să arătăm că, datorită descoperirii și valorificării a noi rezerve interne de către întreprinderi, 95 la șută din aceasță depășire se realizează pe seama creșterii productivității muncii. Pe această linie se înscrie și inițiativa furnaliștilor de la Hunedoara și Călan care, animați de un înalt patriotism, descoperind noi posibilități, și-au propus la începutul anului să producă întreaga cantitate de fontă peste plan cu cocs economisit. Susținuți de minerii din Valea Jiului și de către cei de la Teliuc și Ghelar, care au dat cărbune cocsificabil ' cu un conținut mai mic de cenușă și un minereu mai bogat în fier, furnaliștii nu numai că și-au realizat angajamentul, dar l-au și depășit, sind 96 mii tone cocs cu care se duce 110 mii tone de fontă.în Darea de seamă prezentată rășul Ion Gheorghe Maurer s-a că îmbunătățirea calității produselor trebuie să constituie un obiectiv esențial al
economi- pot pro-dé tova- subliniat

încheie s-au obținut re- această direcție și în Hunedoara.

Cu mîndrie legitimă constatăm că și anul 1964 se încheie cu rezultate remarcabile, iar prevederile planului de stat și ale bugetului pe 1965 reprezintă un tablou clar al dezvoltării continue economice și social-culturale a scumpei noastre patrii.O preocupare permanentă a colectivului Uzinei „1 Mai“ din Ploiești, unde lucrez ca maistru, o constituie îmbunătățirea neîntreruptă a parametrilor funcționali, ridicarea pe o treaptă superioară a calității utilajului petrolier. în acest scop, uzina a primit numeroase mașini și utilaje de înaltă tehnicitate : mașini cu comandă program, strunguri de filetat cu ciclu automat, mașini de danturat și altele. Totodată, s-a acordat multă atenție modernizării mașinilor și utilajelor existente, în întreprindere a luat ființă o grupă de modernizare formată din cei mai buni muncitori, ingineri și tehnicieni, care numai în acest an au executat 45 modernizări de mașini și utilaje.în centrul atenției noastre stă, de asemenea, introducerea de noi procedee tehnologice, care să asigure o calitate superioară a produselor și o productivitate sporită a muncii. De pildă, la turnătoria de fontă, prin aplicarea procedeului de bar- botare cu azot a fontei lichide s-au redus substanțial defectele de turnare, iar prin, introducerea rilor de la prin curenți la dublarea tante piese.Conștienți cii noi impune ridicarea nivelului de cunoștințe, în nă, peste 1 700 de salariați sînt cuprinși în diferite forme de ridicare a pregătirii profesionale.în vederea realizării înalt nivel tehnic, de dovedit traducerea în conducerii partidului serviciilor de concepție cu ingineri și tehnicieni cu o temeinică pregătire profesională și cu mare experiență în producție.Măsurile enunțate, îmbinate cu studierea noutăților tehnice din țară și străinătate, cu urmărirea comportării utilajului în exploatare, precum și aplicarea propunerilor primite din partea beneficiarilor au contribuit la îmbunătățirea permanentă a calității, la ridicarea parametrilor tehnici ai utilajului petrolier.Colectivul uzinei noastre se mîndrește pe drept cuvînt cu instalațiile de foraj executate după proiecte realizate în țară și care permit forajul pînă la adîncimi de 7 000 m. Aceste instalații se rizează printr-o mare mobilitate, zistență, rapiditate și siguranță ploatare, creînd, în același timp,

călirii superficiale a tambu- troliile instalațiilor de foraj, de înaltă frecvență, s-a ajuns durabilității acestor impor-de faptul că folosirea tehni- permanentă a prezent, în uzi-
unor produse la un un real folos s-a viață a indicațiilor privind întărirea

caracte- prin re- în ex- condiții

optime de lucru personalului din schelele petroliere.în anul 1964 au fost perfecționate unele instalații și agregate. Astfel, modificările constructive ale unor agregate și ale comenzilor de la instalația 4 LD-150 au dus la micșorarea timpilor de manevră, ușurarea exploatării și mărirea duratei de funcționare a agregatelor cu circa 25 la sută. Tot în acest an, uzina noastră a asimilat noi utilaje cu caracteristici tehnice și funcționale la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial. Ne-am pregătit, totodată, pentru trecerea la fabricația instalației de foraj 4 DH-315, destinată săpării sondelor la adîncimi pînă la 7 000 m.Mărirea capacităților de producție, îmbunătățirea dotării uzinei, ridicarea competenței tehnice a cadrelor noastre, ridicarea calității produselor au dus la o tot mal largă apreciere și solicitare a utilajului petrolier de către noi și noi state, în prezent, peste 60 la sută din producția noastră se exportă în 15 țări. Colectivul uzinei noastre se mîndrește pe drept cuvînt că instalația 3 DH-200 pentru forajul la adîncimi mari a primit „Medalia de aur“ la Tîrgul de mostre de la Leipzig, pentru caracteristicile ei tehnice superioare și modul de prezentare.Pentru păstrarea și ridicarea pe o treaptă mai înaltă a prestigiului cucerit de colectivul uzinei, permanent vom ține seamă de sublinierea făcută de tovarășul Ion Gheorghe Maurer în Darea de seamă prezentată sesiunii Marii Adunări Naționale că produsele care astăzi corespund din punct de vedere tehnic și calitativ mîine pot fi depășite. De aceea, noi va trebui să îmbunătățim în continuare tehnologia de fabricație a unor repere, să dăm mai multă atenție asamblării utilajelor, să întărim controlul de calitate: pe toate fazele, de la recepția materiei prime și a materialelor pînă la finisarea și expedierea fabricatelor.în cadrul dezbaterii sarcinilor planului de producție pe 1965, muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinei au analizat pe larg posibilitățile de realizare în continuare a unor utilaje cu performanțe superioare, rezistente la uzură și cu durabilitate sporită și au făcut numeroase propuneri pentru îmbunătățirea calității produselor.Muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinei noastre sînt hotărîți să-și sporească eforturile pentru a aduce o contribuție tot mai mare la realizarea mărețelor sarcini ale desăvîrșirii construcției socialismului, la întărirea și înflorirea patriei, la creșterea bunăstării poporului.Mă declar întrutotul de acord cu prevederile planului de stat și aprob proiec'' tul de buget pe anul 1965, pentru care1 îmi voi da votul cu toată încrederea.
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Cyvmtw deputatului Constantin SanduCa și celelalte regiuni ale țării, regiunea Argeș oglindește, la scara proporțiilor ei, drumul dezvoltării complexe și multilaterale a economiei naționale. Politica științifică a partidului de valorificare rațională a resurselor naturale, de îmbunătățire continuă a repartizării teritoriale a forțelor de producție își găsește expresie și în înfățișarea de azi a regiunii noastre, pe cuprinsul căreia au luat ființă și se dezvoltă continuu importante ramuri industriale : metalurgie și construcții de mașini, petrol, chimie, industrializarea lemnului, materiale de construcții și altele. Am să dau cîteva cifre care vorbesc de la sine despre ridicarea potențialului economic al regiunii : în perioada anilor 1951—1964 au fost investite de către stat în regiunea Argeș peste 14,4 miliarde lei din care numai în cei cinci ani ai șesena- lului 8,4 miliarde lei. Din acest volum total de investiții, circa 65 la sută a fost alocat industriei. în perioada anilor 1950— 1964, ritmul mediu de creștere a producției industriale înregistrat în regiunea noastră a fost de .15 la sută — superior ritmului mediu de creștere pe țară. Aceasta a determinat o sporire simțitoare a contribuției regiunii noastre la producția globală industrială a țării.In regiunea noastră industria a devenit principala ramură economică, ajun- gînd să dețină mai mult de jumătate din valoarea producției globale.în regiunea Argeș a apărut și s-a dezvoltat o nouă și importantă zonă petrolieră. Introducerea instalațiilor moderne, extinderea forajului cu turbina și electro- burul, reducerea timpului neproductiv au făcut ca viteza de foraj să crească în acest an cu 45,7 la sută față de 1959.In bazinul carbonifer Cîmpulung s-a extras în acest an de aproape patru ori mai mult cărbune decît în anul 1938. Aici a fost construită o modernă instalație pentru înnobilarea cărbunilor prin spălare și deshidratare.Dezvoltarea industriei chimice pe teritoriul regiunii noastre a făcut ca între 1960—1964, valoarea producției globale a acestei ramuri să crească de 5,5 ori.Combinatul de industrializare a lemnului din Pitești, una din unitățile mari și moderne de acest gen din țară, se compune, de fapt, din mai multe fabrici. Acestea sînt înzestrate cu mașini și utilaje la nivelul tehnicii moderne, gradul de mecanizare și automatizare fiind foarte ridicat. Drept urmare au crescut coeficienții de utilizare a masei lemnoase.Resurse hidroenergetice importante din regiune vor fi valorificate prin construcția Hidrocentralei „16 Februarie“ de pe Argeș, unul din mărețele obiective ale planului de șase ani. Construcția hidrocentralei a început cu 3 ani în urmă. Ea va avea o putere instalată de 220 000 kW, depășind cu 10 000 kW pe cea a hidrocentralei de la Bicaz, iar producția ei anuală va fi de circa 400 milioane kWh.Uzina de aluminiu de la Slatina este unul din marile obiective industriale ale regiunii, prin construcția căreia se va crea în țară o nouă ramură a metalurgiei neferoase. Această uzină va avea o capacitate de producție anuală de 50 000 tone de aluminiu și aliaje, fiind prevăzute posibilități pentru extindere în anii următori. Ca toate marile obiective industriale construite în ultimii ani, uzina de la Slatina va fi înzestrată cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate.Muncitorii, tehnicienii și inginerii de pe șantierele acestor mari obiective industriale sînt hotărîți să lucreze în ritmul care să asigure darea lor în funcțiune la termenele planificate și să execute lucrări la un înalt nivel calitativ.Lucrînd cu entuziasm, oamenii muncii din întreprinderile din regiunea noastră au raportat cu 11 zile mai devreme îndeplinirea planului anual la producția globală. Producția globală industrială a regiunii este în acest an de două ori mai mare față de anul 1959.Continuarea lucrărilor de investiții începute în anii precedenți, precum și cele care vor începe în cursul anului 1965 vor asigura creșterea producției industriale a regiunii prin crearea de noi ramuri și o- biective industriale. Așa cum se arată în Darea de seamă prezentată aici de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, ridicarea calității produselor, îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului de investiții, respectarea strictă a termenelor de intrare în funcțiune a noilor capacități de producție, îndeplinirea exemplară a sarcinilor de export vor constitui preocupări de prim ordin pentru oamenii muncii din regiunea Argeș. Dezvoltînd realizările de pînă acum, generalizînd experiența pozitivă în producție, vom consacra toate e- forturile noastre realizării și depășirii sarcinilor ce ne revin prin planul și bugetul pe anul 1965, aducîndu-ne astfel contribuția noastră la întărirea continuă a economiei naționale.Politica partidului și statului de dezvoltare armonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale asigură un puternic avînt și agriculturii socialiste. Mecaniza
Cuvîntuî deputatului Gheorghe BuceleaIn cuvîntuî meu mă voi referi la activitatea constructorilor, care muncesc cu abnegație pentru punerea în funcțiune a u .or noi și importante capacități de producție ale industriei chimice din regiunea Bacău, pentru continuarea construcției noului oraș muncitoresc Onești și a orașului Piatra Neamț.Muncitorii, inginerii și tehnicienii de pe șantierele noastre au executat anul acesta la termen și înainte de termen lucrările de construcții-montaj la : instalația de electroliză a sării prin procedeul cu catod de mercur și uzina de P.V.C. cu polimeri- zare in suspensie de la Combinatul chimic Borzești ; fabrica de stiren de la Combinatul de cauciuc sintetic Onești, precum și alte importante instalații. De asemenea, au fost puse la dispoziția oamenilor muncii sute de apartamente confortabile, spații comerciale moderne și alte obiective de interes social-cultural la Onești și Piatra Neamț. Felul în care constructorii și montorii noștri au știut să-și concentreze eforturile pentru realizarea în timp record a noilor obiective industriale a '.ost apreciat nu numai de specialiștii din vara noastră, ci și de reprezentanții unor firme străine,

rea unor importante lucrări agricole, aplicarea unor cantități mari de a- mendamente și îngrășăminte, folosirea semințelor din soiurile și hibrizii cei mai productivi, precum și munca harnică a colectiviștilor, ajutați de cadrele de specialiști, au făcut ca în acest an să se obțină producții mai bune față de anii trecuți.Trebuie să spunem că în afara celorlalte măsuri întreprinse, specific agriculturii regiunii Argeș, în ridicarea fertilității solurilor podzolice, a fost organizarea pe scară largă a folosirii amendamentelor calcaroase. Utilizînd o parte din resursele reziduale calcaroase, începînd cu anul 1960 au fost administrate solurilor peste 260 000 tone amendamente cu calciu, rezultatele obținute reflectînd din plin eficacitatea acestei acțiuni.Datorită producțiilor bune obținute în acest an, au crescut considerabil cantitățile de produse repartizate la ziua-muncă în cooperativele agricole de producție, față de cele prevăzute prin plan.Rezultate bune s-au obținut și în dezvoltarea pomiculturii și viticulturii. Res- pectînd indicațiile date de conducerea partidului și statului nostru cu privire la punerea în valoare prin plantarea cu pomi și viță de vie a terenurilor în pantă, slab .productive, improprii culturilor de cereale, în regiune s-a depus o muncă perseverentă pentru valorificarea unor asemenea terenuri, ajungîndu-se să se planteze din 1960 pînă în prezent 49 000 ha cu pomi și viță de vie.Plantații pomicole, cum ar fi cele de la Lădești și Lăpușata, raionul Horezu, de la Jiblea și Boișoara, raionul Rm. Vîlcea, de la Albești și Mușețești, raionul Curtea de Argeș, ca și cele din bazinul Argeșelului și multe altele au dat cu totul altă înfățișare pămînturilor sterpe care, în modul cum erau folosite, nu produceau mai mult de 400—500 lei venit la hectar pe an.In condițiile noi de folosire a acestor terenuri, pe lîngă faptul că s-au plantat cu pomi din soiuri valoroase, terenurile dintre pomi se cultivă cu diferite plante alimentare și furajere, ca fasole, cartofi, sfeclă, borceag, arbuști fructiferi și altele, reușindu-se să se realizeze în medie anual — pînă la intrarea pomilor pe rod — venituri între 4 000—6 000 lei pe hectar.Obținerea unor rezultate bune în dezvoltarea agriculturii regiunii scot în evidență posibilitățile și rezervele mari de care dispunem în creșterea producției și ne obligă să studiem mai atent experiența pozitivă, să acordăm o atenție mai mare întăririi economice organizatorice a cooperativelor agricole de producție, concentrării și specializării raționale a producției agricole în gospodăriile agricole de stat, îndeplinirii importantelor sarcini ce revin agriculturii în anul viitor.Rezultate însemnate au fost obținute în realizarea execuției bugetare a sfatului popular regional. Din datele preliminare rezultă că în acest an vom realiza și depăși veniturile iar cheltuielile se vor realiza la nivelul planului și cu însemnate e- conomii. Comitetul executiv s-a preocupat de realizarea și depășirea veniturilor prin mai buna folosire a resurselor și rezervelor existente, ca și printr-o judicioasă și eficace folosire a fondurilor bugetare, în această privință un sprijin prețios ne-a fost dat de comisiile permanente și de deputați, care au efectuat studii și controale pe teren și au făcut propuneri prețioase, a căror aplicare a avut eficiență economică.Fondurile bugetare au fost folosite pentru continua îmbunătățire a activității industriei locale, pentru construcția de locuințe, cît și a altor obiective social-cul- turale și edilitare. Valorificînd mai bine resursele existente, industria locală a reușit să lărgească gama sortimentelor solicitate de populație, să îmbunătățească calitatea acestora și să reducă prețul de cost.Din planul de investiții al sfatului popular regional pe anul 1964, care a fost în valoare de peste 160 milioane lei, o mare parte — 67 milioane lei — a fost folosită pentru construcția de locuințe. In acest an se vor da în folosință încă 1410 apartamente care se adaugă la cele peste 4 000 date în folosință în anii 1960—1963. în acest domeniu o atenție deosebită o acordăm creșterii gradului de confort, îmbunătățirii calității și reducerii prețului de cost.Sumele prevăzute în proiectul de buget pe anul 1965 pentru regiunea noastră sînt just stabilite, sarcinile puse sînt mobilizatoare și pe deplin realizabile. Fondurile din buget creează posibilitatea să dezvoltăm toate sectoarele economice și social-culturale, asigurînd condiții mai bune de muncă și de viață oamenilor muncii, ceea ce va duce la înflorirea continuă a regiunii noastre.Sînt de acord cu Darea de seamă prezentată în sesiune și, convins că proiectul de buget pe anul viitor asigură mijloacele financiare pentru dezvoltarea continuă a economiei naționale, îl voi vota cu toată încrederea.
O preocupare permanentă a constructorilor a fost executarea de lucrări de cît mai bună calitate, care să satisfacă exigențele titularilor de investiții. In cursul acestui an toate lucrările executate de noi au primit calificativele „bine“ și „foarte bine“. Aceste rezultate au putut fi obținute datorită aplicării măsurilor concrete stabilite pe fiecare șantier pentru ridicarea nivelului calitativ al lucrărilor, recepțio- nării atente a materialelor intrate pe șantiere, precum și străduințelor depuse pentru ridicarea continuă a calificării muncitorilor. Urmărindu-se în permanență cointeresarea materială a constructorilor pentru realizarea unei calități superioare, s-a introdus metoda predării și primirii lucrărilor între brigăzi pe bază de procese verbale de calitate.O contribuție deosebită la realizarea sarcinilor ce ne-au revenit a adus-o introducerea tehnicii noi. De pildă, am folosit în acest an în proporție de 20 la sută prefabricate din beton armat, cantități însemnate de oțeluri superioare, materiale din mase plastice, ferestre din tablă ambutizaU. și altele. Betoanele și mortarele au fost preparate numai în stații centralizate pe șantiere. Pentru eco

nomisirea materialului lemnos, am folosit în proporție de 80 la sută cofraje de inventar, iar 96 la sută din suprafața fațadelor s-a executat cu schelă metalică.In anul ce s-a scurs a fost dată în folosință prima construcție realizată în țara noastră din elemente spațiale de beton armat prefabricat, proiectată în întregime de către constructorii noștri. Pentru adoptarea unor soluții eficiente de planșee la construcțiile de locuințe, am realizat dale din beton armat precomprimat pe două direcții, la care consumul de oțel se reduce de șapte ori, iar cel de beton cu 20 la sută față de piesele similare din beton armat.S-a folosit cu rezultate bune procedeul de rulare a rezervoarelor de mare capacitate, precum și sudura automată la execuția rezervoarelor sferice, realizîndu-se prin aplicarea acestor moderne procedee de lucru o reducere substanțială a timpului de execuție și a manoperei, în condițiile executării unor lucrări de calitate superioară.Extinderea rapidă pe șantierele noastre a sistemelor constructive noi, a procedeelor tehnologice avansate, a utilajelor moderne, care contribuie la creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor, a formelor superioare de organizare a muncii a determinat creșterea productivității muncii cu 2.7 la sută peste plan și obținerea de economii la prețul de cost în valoare de 1,3 milioane lei.La obținerea acestor rezultate o contribuție însemnată au adus și tinerii de pe aceste șantiere, în majoritatea lor ute- miști. Alături de constructorii mai vîrst- nici, ei au muncit cu elan, s-au preocupat să dobîndească temeinice cunoștințe în meseria aleasă și să-și ridice nivelul cultural.In anul ce urmează ne revine în continuare sarcina de a construi noi capacități de producție de mare importanță pentru economia națională, cu termen de punere în funcțiune în cursul anului 1965, cum sînt : Complexul de reformare catalitică de la Rafinăria Onești, care — așa cum se arată în Darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer — constituie o nouă bază pentru dezvoltarea industriei noastre petrochimice, precum și
Cuvîntuî deputatului Ion CreangăDarea de seamă prezentată în fața Marii Adunări Naționale de tovarășul președinte al Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a evidențiat amploarea dezvoltării țării noastre în vasta operă de desăvîrșire a construirii socialismului, pe temeliile marxism-leninis- mului. Ea a arătat concret, sistematic și științific eforturile făcute de poporul nostru, sub conducerea partidului, pentru o viață din ce în ce mai bună, progresele și realizările obținute, care situează țara noastră la majoritatea indicilor printre țările cu economia cea mai dinamică. Analiza realizării bugetului din anul 1964 și proiectul bugetului pentru 1965 oglindesc în unități de valoare cadrul vast al desfășurării planului de stat.Planul pe anul 1965 cuprinde sarcini noi și însemnate pentru dezvoltarea economiei naționale. Mergînd ferm pe linia industrializării socialiste, plenara Comitetului Central din 30 noiembrie — 1 decembrie 1964, așa cum s-a arătat în raport, a trasat ca sarcini de prim ordin îmbunătățirea și perfecționarea calității produselor industriale, realizarea în termen a investițiilor și îndeplinirea integrală și în cele mai bune condiții a sarcinilor de export.Aceste sarcini privesc întreaga activitate de viitor. Din ele se desprind obligații și pentru învățămîntul superior în anii care urmează.Partidul nostru acordă o mare atenție dezvoltării mai departe, în condiții optime, a acestui învățămînt, care are misiunea de a forma cadre cît mai bine pregătite necesare economiei, culturii și științei, la nivelul cerințelor actuale. Directivele Congresului al Ill-lea al P.M.R. cuprind sarcini însemnate în această direcție. Aceste sarcini se îndeplinesc cu succesRealizările obținute în cei 20 de ani de la eliberarea patriei scot la lumină creșteri elocvente și strălucite în domeniul învățămîntului superior. Raportul de peste 6 studenți la o mie de locuitori plasează țara noastră înaintea multor țări cu vechi tradiții universitare. Caracteristic este faptul că acest învățămînt se dezvoltă planificat și este coordonat cu dezvoltarea întregii economii și a tuturor sectoarelor productive, a științei și a culturii în plin avînt.

Un grup de deputați Intr-o pauză a sesiunii

lucrările de dezvoltare a instalațiilor de hexacloran și erbicide de la Combinatul chimic Borzești. De asemenea vom da în folosință spitalul cu 450 de paturi din orașul muncitoresc Onești și vom realiza un stadiu cît mai avansat la lucrările de dezvoltare a uzinei de fire și fibre sintetice Săvinești.Pentru a contribui la respectarea termenelor de dare în funcțiune a noilor obiective industriale și la reducerea costului investițiilor, ne vom concentra eforturile în direcția realizării lucrărilor la termenele stabilite, la un nivel calitativ înalt și cu cheltuieli de execuție cît mai reduse. în acest scop am întocmit, pe baza numeroaselor propuneri făcute de constructorii de pe șantierele noastre, un plan amplu de măsuri tehnico-organizatorice, care prevede : intensificarea aplicării metodelor moderne de construcții și montaj ; constituirea de brigăzi mari, specializate pe categorii de lucrări la nivelul loturilor de construcții ; organizarea unor cursuri de specializare a maiștrilor și inginerilor constructori ; construirea unei noi stații moderne de betoane și mortare la Săvinești și altele.Solicităm însă Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei și Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare să lămurească din timp toate problemele legate de realizarea noilor construcții din orașul Onești și în primul rînd amplasarea lor, ca să nu fim în situația de a întîrzia începerea lucrărilor pentru care avem proiecte aprobate și fondurile necesare.Muncitorii, inginerii și tehnicienii de pe marile șantiere Onești-Borzești, Piatra Neamț și Săvinești m-au împuternicit să transmit angajamentul lor ferm că își vor spori eforturile pentru îndeplinirea planului de stat pe anul 1965.Analizînd cu atenție proiectul de buget pe anul 1965, consider că el este întocmit în strînsă legătură cu sarcinile sporite ale planului de stat pe anul viitor. Voi vota proiectul bugetului cu convingerea că el asigură folosirea resurselor materiale și bănești pentru dezvoltarea în ritm susținut a economiei noastre naționale și ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii.
Pentru învățămîntul superior sarcina de bază în lupta pentru calitate se traduce în pregătirea cît mai bună a stu- dențimii, viitoare cadre care trebuie să facă față cerințelor sporite ale științei și tehnicii actuale. Din această sarcină se desprinde preocuparea atentă pentru perfecționarea continuă a învățămîntului. Lumea trece astăzi printr-o revoluție teh- nico-științifică cu vastè repercusiuni în transformarea ei. Planurile de învățămînt și programele analitice trebuie să cuprindă noile cuceriri ale științei și tehnicii. O atenție deosebită trebuie acordată domeniilor noi ale științei legate în special de automatizare, de aplicarea matematicii în economie, extinderea folosirii mașinilor electronice de calcul, dezvoltarea ramurilor actuale ale fizicii, chimiei, biologiei.Centrul universitar Iași a cunoscut sprijinul eficace și substanțial din partea partidului și statului de democrație populară pentru a se reface, a progresa și a înflori. Trebuie amintit că situația grea în care se găsea lașul din trecut punea sub semnul întrebării dacă acest oraș mai poate fi reanimat ca centru cultural- științific. Acum nu numai că el a fost readus la viață și și-a găsit locul între focarele de oultură, dar cunoaște o nouă înflorire, într-o lumină nouă.Astăzi, lașul are o bază economică și mai ales industrială trainică, care îi dă viabilitate și energie. In această ambianță, tradițiile culturale progresiste ale lașului de odinioară se pot dezvolta pe o treaptă superioară și în plus s-au inițiat și progresează noile domenii de cercetare. Să dăm cîteva date statistice. In 1938/1939 existau în Iași două institute de învățămînt superior : Universitatea și Institutul politehnic, cu un număr aproximativ de 3 000 studenți. Astăzi lașul găzduiește 17 000 de studenți repartizați în șase institute de învățămînt superior. Față de șase facultăți în 1938/1939 cîte existau în Iași, astăzi avem 28 facultăți, cu peste o sută de secții de specializare.Condițiile materiale ale centrului universitar din Iași s-au îmbunătățit an de an. în Iași s-a refăcut clădirea Universității, distrusă de război ; s-a construit clădirea Institutului agronomic ; s-au construit noi spații de învățămînt la Politeh

nică și Universitate. Din anul 1956 s-au construit 19 cămine studențești și patru cantine moderne și spațioase.Condițiile de trai și viață studențească devin pe zi ce trece tot mai bune. Peste 60 la sută dintre studenți au burse de stat, iar în cămine locuiesc 65 la sută dintre ei.Dotarea laboratoarelor și bibliotecilor instituțiilor de învățămînt superior din Iași se face în ritm activ. Treptat, treptat, s-a adus și se aduce aparatură modernă pentru procesul de învățămînt și munca științifică. Menționez că și la Iași a început inițierea unui centru de calcul, care să vină în sprijinul economiei și industriei. Acest centru este necesar să fie întărit și dotat în continuare cu mașini electronice și calculatoare moderne. în momentul de față el pregătește cadre pentru programarea și utilizarea calculatoarelor.Un eveniment important pentru orașul nostru a fost vizita conducătorilor de partid și de stat, din septembrie 1961, la Iași. Atunci tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în expunerea făcută în fața activului lărgit de partid și a tuturor cadrelor de răspundere, a prezentat un amplu plan de dezvoltare a regiunii și orașului Iași, plan care în ultimii ani se traduce cu succes în viață. La consfătuirea cu conducerile instituțiilor de învățămînt superior din Iași, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a făcut recomandări prețioase cu privire la sarcinile actuale ale învățămîntului, care au devenit o călăuză însuflețitoare în munca noastră.Institutele de învățămînt superior din Iași depun eforturi pentru a da absolvenți bine pregătiți în diferitele ramuri ale științei, tehnicii, culturii. Exigența cres- cîndă față de modul în care studenții își însușesc cele predate dă an de an tot mai bune rezultate. Măsura cea mai obiectivă a muncii noastre o constituie rezultatele pe care absolvenții noștri le dau în producție, la locurile lor de muncă. Animați de un fierbinte patriotism, educați în spiritul dragostei față de partid și popor, devotați construirii socialismului în țara noastră, majoritatea studenților ieșeni se ocupă cu răspundere de pregătirea lor pentru sarcinile care îi așteaptă. Succesele obținute de poporul nostru în construcția
Cuvîntuî deputatei Paraschiva DumitrescuDin Darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer am reținut în mod deosebit faptul că rezervele de creștere a producției de care dispune agricultura pot fi din ce în ce mai bine mobilizate. Pentru a sublinia actualitatea și marea importanță a acestei probleme voi prezenta unele aspecte desprinse din activitatea cooperativei agricole de producție „Valea Dunării“ din comuna Bechet, regiunea Oltenia, în care lucrez ca inginer agronom.Cele 1 800 de hectare ale cooperativei cuprind nisipuri și terenuri inundabile, care pînă nu de mult, datorită fertilității lor reduse sau calamităților provocate de inundații, dădeau producții mici și instabile. Pentru cine nu cunoaște fîșia de teren ce se întinde în stînga Jiului — începînd de la Craiova pînă la Bechet și de acolo mai departe, pe malul Dunării pînă la Po- telu și Corabia — socotesc necesar să arăt că în trecut, pe aceste locuri, deseori vîntul ridica nori uriași de nisip fin. Această priveliște însă a rămas de domeniul trecutului și cînd vorbesc despre ea, oamenii de prin părțile Bechetului încep întotdeauna cu „a fost“. în trecut, pe terenurile nisipoase se cultiva de regulă secară, obți- nîndu-se o producție de cel mult 400—500 kg la hectar. Dacă la această situație se adaugă și faptul că terenurile situate în lunca Dunării erau expuse în permanență inundațiilor, reiese clar de ce locuitorii din Bechet plecau prin țară în căutarea unor condiții mai bune de lucru și de existență.Astăzi situația este cu totul alta. Indicațiile prețioase ale conducerii partidului cu privire la folosirea rațională a fondului funciar și punerea în valoare a terenurilor slab productive au fost primite cu încredere și au început să fie aplicate în practică. Bazîndu-ne pe realizările științei agricole, noi am reușit să statornicim nisipurile, plantînd perdele de salcîm perpendicular pe direcția vînturilor dominante și să le cultivăm în mare parte cu viță de vie pe rădăcini proprii, asigurînd astfel valorificarea lor eficientă.în ceea ce privește suprafețele inundabile, cu ajutorul acordat de stat și prin contribuția țăranilor colectiviști, în incinta Zăval—Ostroveni—Bechet—Dăbuleni s-au îndiguit 9 610 hectare, printre care se află 

economică reprezintă un puternic mijloc de educare și mobilizare în muncă a stu- dențimii. Este elocvent entuziasmul manifestat de studenți în urma vizitării de către mulți dintre ei a Expoziției realizărilor economiei naționale.Munca științifică din centrul Iași se duce coordonat și planificat și aportul ei în sprijinirea rezolvării problemelor actuale ale economiei se face din ce în ce mai simțită.In ultimii ani, centrul universitar Iași este sediul a numeroase întîlniri științifice, fiind vizitat de numeroși profesori și cercetători din străinătate. Amintim că în 1960 Universitatea din Iași și-a sărbătorit centenarul și că aceasta a constituit un prilej de afirmare a centrului Iași peste hotarele țării. Anul acesta, în luna mai, a avut loc la noi consfătuirea națională de chimie ; sesiunile științifice ale institutelor din Iași reflectă nivelul crescînd al preocupărilor și activităților cadrelor universitare ; la sesiunea științifică din acest an a Universității s-au prezentat 319 comunicări ; în luna decembrie a avut loc la Iași colocviul de matematică aplicată în economie, cu o participare de peste 200 de economiști și matematicieni. Aniversările lui Eminescu și Creangă au constituit, de asemenea, momente însemnate în viața culturală a lașului, prilejuri de înaltă prețuire a valorilor culturii • noastre naționale.lașul a avut o bogată tradiție progresistă în știință și în cultură și a dat țării personalități de mare valoare. Aportul său la cultura patriei noastre este bine cunoscut. Astăzi el crește și se dezvoltă continuu, îmbogățind, pe o treaptă superioară, aceste tradiții, adueîndu-și o contribuție tot mai mare la sporirea tezaurului culturii și științei romînești.Tovarăși, planul de stat și bugetul pentru anul 1965 însuflețesc pe toți oamenii muncii din țara noastră și îi mobilizează spre noi realizări. Cadrele didactice, studenții și toți oamenii de cultură din Iași vor depune eforturi sporite pentru ca institutele de învățămînt ieșene să fie tot mai puternic prezente în răspîndirea științei și tehnicii moderne.îmi exprim acordul deplin cu pi- eve- derile proiectului de plan pe 1965 și; vc vota cu încredere bugetul țării pentr același an.
și o parte din terenurile unității în c lucrez.Ținînd seama de condițiile nou create, sprijinul consiliului agricol raional efectuat un studiu, pe baza căruia s stabilit o serie de măsuri menite să c tribuie la folosirea eficientă a fondi funciar și la mai buna orientare a profi lui de producție a unității.Pe terenurile de luncă ferite acum năvala apelor am extins suprafețele cu tivate cu cereale, plante tehnice și fu- iar nisipurile au fost destin^. li, parte dezvoltării viticulturii/«,.0 orientat just în luarea măsur mai buna folosire a terenurilor nisipoase inundabile ne-o demonstrează faptul am realizat o producție medie de 2 000 ’ grîu la hectar de pe suprafața de 360 > hectare, 3 300 kg porumb boabe de pe 4 de hectare și peste 18 000 kg de sfeclă * zahăr la hectar. Aceste producții au r mis gospodăriei noastre să vîndă state pe bază de contract, cantități sporite produse și să realizeze astfel importa venituri bănești. Numai din valorificai strugurilor s-au obținut peste 1 700 000 lei, iar de la sfecla de zahăr pe; 500 000 lei.La obținerea acestor producții a contr buit în bună măsură folosirea seriiUv din soiuri și hibrizi cu un înalt po^ț productiv. întreaga suprafață cultive grîu, sfeclă de zahăr și floarea-soarq t fost semănată cu soiuri superioare, i,j° porumb cu sămînță dublu hibridă. în tură cu aceasta, propunem Consiliului J perior al Agriculturii să îndrume mai, deaproape activitatea AGROSEM-ului, deosebi în ceea ce privește grija pen păstrarea purității biologice a soiuri. ■ raionate și pentru producerea de sămîr. corespunzătoare condițiilor stabilite pr standardele de statîn prezent, ne preocupă problema folo sirii cu și mai mare eficiență a terenurilo îndiguite și nisipoase. Există mari rezerve pentru valorificarea în continuare a acestor terenuri, prin irigații și prin luarea unor noi măsuri care să contribuie la sporirea fertilității lor. In această privință, solicităm un sprijin mai mare din partea institutelor de cercetări agricole și a stațiunilor experimentale care, după părerea noastră, ar trebui să extindă cercetărileefectuate pe solurile nisipoase și îndiguite, pentru a putea veni în sprijinul producției cu recomandări în ceea ce privește agrotehnica diferitelor plante și sporirea gradului de fertilitate a acestor terenuri. De asemenea, consider că în literatura noastră de specialitate ar fi bine să apară mai multe lucrări care să trateze despre realizările științifice și metodele folosite de alte unități în valorificarea terenurilor nisipoase și a celor din incintele îndiguite.Preocupîndu-ne îndeaproape de o mai bună folosire a fondului funciar și de spo rirea producției la hectar, ne-am îndrept în același timp atenția și asupra dezvolt rii ramurii zootehnice. Producțiile spor: realizate au permis cooperativei să vîn statului cantități mai mari de produse at. male față de anul trecut, din valorificare cărora s-a realizat un venit de peste 1 253 000 de lei.Rezultatele obținute în creșterea animalelor nu sînt încă pe măsura posibilităților de care dispunem. De aceea luăm măsuri pentru îmbunătățirea calității animalelor, prin aplicarea metodelor înaintate de selecție și întreținere. De asemenea, pentru asigurarea unei baze furajere corespunzătoare vom extinde suprafețele cultivate cu lucernă și alte plante care dau recolte mari în condițiile de sol și climă ale cooperativei noastre.Ca inginer agronom mă voi strădui în continuare să muncesc cu pasiune, să contribui cu toate cunoștințele mele la descoperirea și punerea în valoare a tuturor rezervelor pentru sporirea producției vegetale și animale, în vederea consolidării și înfloririi cooperativei noastre agricole.în încheiere, țin să-mi exprim sentimentele de adîncă recunoștință partidului nostru,^ Comitetului său Central, personal tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej pentru atenția și grija deosebită pe care le poartă nouă, specialiștilor din agricultură, creîn- du-ne condiții pentru aplicarea în practică a cunoștințelor căpătate în facultăți și pentru continua îmbogățire a acestora.
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Am ascultat cu multă atenție Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anuJ 1964 și cu privire la planul de stat pe anul 1965, prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer. Darea de seamă a scos în evidență succesele obținute în acest an de către poporul romîn, sub conducerea înțeleaptă a partidului, pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste în patria noastră, indicînd totodată și sarcinile dezvoltării economiei naționale în anul viitor. Bilanțul realizărilor obținute în toate domeniile de activitate, rod al politicii clarvăzătoare a P.M.R., ne umple inima de bucurie și mîndrie.încadrîndu-se în eforturile întregului nostru popor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, oamenii muncii din regiunea Dobrogea și orașul Constanța au îndeplinit planul producției industriale globale pe anul 1964 la data de 25 decembrie. Pînă la sfîrșitul anului se va da peste plan o producție în valoare de cel puțin 100 milioane lei. Volumul producției globale industriale în 1964 va fi mai mare cu circa 16 la sută față de 1963. Pe 11 luni, productivitatea muncii a crescut cu 2,16 la sută față de plan.Concomitent cu dezvoltarea celorlalte regiuni ale țării, regiunea Dobrogea și orașul Constanța au cunoscut un puternic avînt în toate domeniile de activitate. In ultimii ani au fost puse în funcțiune 4 noi unități industriale, dotate cu tehnica cea mai avansată. Printre acestea menționăm întreprinderea de morărit și panificație și fabrica de produse lactate ; tot în a- ceastă perioadă a fost triplată capacitatea uzinei de superfosfați și acid sulfuric de la Năvodari, iar la fabrica de ciment Medgidia s-a instalat o nouă linie tehnologică de mare capacitate. în prezent sînt în curs de construcție fabrica de hîrtie și unitatea integrată de lînă. Cea mai mare lucrare de construcții, începută de curînd în orașul Constanța, este dezvoltarea portului care va satisface nevoile crescînde ale comerțului nostru exterior.Ac um aș dori să mă refer pe scurt la nele probleme, tratate în Darea de sea- ă, cu privire la dezvoltarea agriculturii. Activitatea desfășurată de oamenii uncii din agricultură a fost orientată ■re consolidarea economică-organizato- ă a cooperativelor agricole de produc- punîndu-se un accent deosebit pe dez- iarea lor intensivă și multilaterală. La greșul al III-lea al P.M.R. tov. .•orghe Gheorghiu-Dej a arătat că sar- , principală în domeniul producției icole este sporirea continuă a produc- de cereale, mai ales de grîu și po- ib, deoarece de aceasta depinde dez- area celorlalte ramuri ale agriculturii n special creșterea animalelor. Această icație a fost în permanență în centrul .ivității noastre, fapt confirmat de redatele obținute pînă în prezent în acest u. __ _ _.lumăr important de unități agricole "’ realizat producții ridicate la. iar . ojpx G exemplu, G.A.S. Chiriaces- a obținut la porumb 4 950 kg la ha, de 672 ha, iar cooperativa agricolă de oducție Comana, 4 565 kg la ha de pe 0 ha. La grîu, G.A.S. Agigea a realizat producție de 3 693 kg la ha, de pe 1 200 iar cooperativa agricolă de producție aru, 2 644 kg la ha, de pe 880 ha.n rol important în sporirea producției ;etale și animale îl are dezvoltarea ba- tehnico-materiale a agriculturii. Pe rare lucrează 6577 tractoare, revenind încărcătură de 109 ha pe tractor, 4 259 mbine de cereale, revenind o încărcă- iră de 59. ha grîu pe combină, 4 952 se- "n^tori mecanice și multe alte mii de agricole moderne, produse în țara 10pS.rnica bază tehnică existentă a creat ,onrii pentru mecanizarea completă a yuc]ilor de însămînțare la toate cultu- ril(gricole, întreținerea griului și porum- recoltatul cerealelor păioase și în m. măsură al plantelor tehnice cum sînt in pentru ulei și floarea-soarelui. Ex- tprea mecanizării a dat putință ca secatul porumbului și al griului să nu ceze mai mult de 10—12 zile, iar recoltai și treieratul păioaselor să se termine <12—14 zile. Toate acestea au contribuit ■ creșterea substanțială a producției a- icole, la reducerea consumului de mun- că manuală și a pierderilor.Trebuie,. de asemenea, subliniat că industria chimică a livrat cantități sporite de îngrășăminte și insectofungicide, necesare creșterii producției agricole. Acestea ne-au dat putința ca pe lîngă măsurile de prevenire și combatere a dăunătorilor, să aplicăm în practică unele metode noi în ce privește așezarea culturilor, potrivit condițiilor locale de climă și sol. în fiecare an semănăm suprafețe însemnate de grîu după grîu, obținînd producții sporite. Practica a dovedit că nu este absolut obligatorie rotația griului după porumb, lucru care ducea în trecut la întîrzierea lucrărilor, la diminuarea producției. în acest an, peste 55 la sută din suprafața cultivată cu grîu a fost semănată după această cultură.Traducînd în viață indicațiile conducerii nartidului cu privire la dezvoltarea zoo- ’hniei, am acordat o atenție deosebită eșterii efectivelor de animale proprie
Cuvîntul deputatului Gheorghe NeculaDocumentele prezentate actualei sesiuni oglindesc roadele politicii consecvente a partidului nostru de industrializare socialistă a țării, condiție de bază a dezvoltării întregii economii naționale. Realizările oamenilor muncii din regiunea București se încadrează în bilanțul activității entuziaste desfășurate de întregul nostru popor. în anii regimului democrat- popular, și regiunea București a cunoscut o impetuoasă dezvoltare economică și so- cial-culturală. Numai în anul 1964 investițiile alocate regiunii noastre s-au ridicat la 2 miliarde 272 milioane lei. A crescut ponderea industriei, au apărut noi obiective importante, are loc un proces continuu de modernizare a întreprinderilor existente.Răspunzînd grijii partidului și guvernului, oamenii muncii din întreprinderile industriale ale regiunii au îndeplinit cu 10 zile înainte de termen planul anual al producției globale. în primele 10 luni ale anului 1964 au fost obținute economii peste plan în valoare de 30,5 milioane lei. Au crescut acumulările bănești la bugetul de stat, depășindu-se vărsămintele planificate cu peste 70 milioane lei, din care numai la beneficii 33 milioane lei. O aten

tate obștească și îmbunătățirii lor calitative. Datorită folosirii mai raționale a suprafețelor destinate plantelor de nutreț și măririi producției acestora s-a îmbunătățit continuu furajarea animalelor, a crescut productivitatea lor. Cîteva cifre sînt concludente în această privință. De la cele 41 000 vaci furajate s-au obținut, în acest an, în medic cu 170 1. lapte mai mult decît anul trecut. Producția medie de lînă în acest an, de la 800 000 oi proprietate obștească, a crescut cu 380 grame față de anul 1963 de la fiecare oaie. Aceste rezultate au permis îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale, de produse animale, cu statul.Pentru continua dezvoltare a agriculturii, o importanță deosebită au avut măsurile luate de către conducerea partidului nostru cu privire la asigurarea cadrelor de specialiști. în prezent, în regiune își desfășoară activitatea 748 cadre cu pregătire superioară, precum și un număr însemnat de cadre cu pregătire medie. Activitatea cadrelor de specialiști din unitățile agricole, fiind legată nemijlocit de nevoile producției, a făcut ca agricultura regiunii să fie condusă astăzi cu mai multă competență și operativitate.în activitatea desfășurată pentru consolidarea economico-organizatorică a cooperativelor agricole de producție s-a avut în permanență în vedere aplicarea principiului cointeresării materiale a țărănimii, ca pîrghie a sporirii producției vegetale și animale. în majoritatea covîrșitoare a cooperativelor agricole de producție se aplică cu rezultate bune retribuția cooperatorilor după producție, atît la culturile vegetale, cît și în zootehnie, renunțîndu-se aproape în întregime la retribuția nestimulativă pe zile fixe. Aplicarea pe scară largă a retribuției după rezultatele obținute a dus la sporirea producției și la o mai mare stabilitate a cooperatorilor. îndeosebi în zootehnie.Creșterea producției agricole, și în deosebi a celei de cereale, a avut ca rezultat sporirea veniturilor bănești ale cooperatorilor. în acest an veniturile bănești ale cooperativelor agricole de producție sînt superioare celor obținute anul trecut. Veniturile mai mari realizate au permis cooperativelor agricole de producție să-și sporească continuu fondul de bază, care reprezintă la sfîrșitul anului acesta circa 930 milioane lei (cu 100 milioane mai mult ca anul trecut).De asemenea, după calcule preliminare, Trustul G.A.S. Constanța va obține circa 52 milioane de lei beneficii, din care 34 milioane lei provin din cultura griului. Am evidențiat aici unele rezultate obținute în dezvoltarea agriculturii regiunii Dobrogea, în care sînt materializate eforturile oamenilor muncii, cooperatori, mecanizatori, lucrători din G.A.S., ingineri și tehnicieni, cercetători. Trebuie spus, însă, că aceste realizări ar fi fost de neconceput fără ajutorul multilateral primit din partea conducerii de partid și de stat.Sintern însă conștienți că în agricultura regiunii noastre sînt încă mari rezerve de sporire a producției. De aceea punem în centrul preocupărilor noastre îmbunătățirea continuă a conducerii agriculturii, ridicarea fertilității solului, redarea în circuitul agricol a tuturor suprafețelor nerațional folosite, amenajarea completă a suprafețelor îndiguite, îmbunătățirea creșterii animalelor, utilizarea mai eficientă a fondurilor de investiții etc. Toate acestea vor duce la obținerea de recolte bogate, la creșterea rentabilității G.A.S.-u- rilor, la continua dezvoltare economică a cooperativelor agricole de producție.Grija deosebită pe care o poartă partidul și guvernul pentru sănătatea și odihna oamenilor muncii s-a concretizat prin însemnate investiții în construirea complexelor de odihnă și sanatorii de pe litoralul Mării Negre. în anul 1964, pe litoralul Mării Negre și-au petrecut concediul de odihnă circa 250 000 de persoane, din care peste 80 000 de turiști străini. Ne vom o- cupa în continuare, cu mai multă străduință, de asigurarea unor condiții tot mai bune de deservire, odihnă și tratament celor veniți pe litoral, organizînd, în același timp, o sferă mai largă și mai variată de confort, distracții și prestații pentru turiști. în realizarea acestor sarcini va trebui să fim mai substanțial sprijiniți de către Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Comerțului Exterior și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.Tovarăși, sarcinile puse în darea de seamă și cele prevăzute în bugetul de stat pe 1965 constituie încă o dovadă a preocupării partidului și guvernului nostru pentru dezvoltarea echilibrată și armonioasă a economiei și ridicarea continuă a nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii. Bugetul propus spre aprobare Marii Adunări Naționale reprezintă o garanție că în anul viitor se vor obține noi și importante succese în opera de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastră. De aceea, voi vota cu toată încrederea proiectul de buget, asigurînd totodată conducerea partidului și statului nostru că oamenii muncii din regiunea Dobrogea și orașul Constanța nu vor precupeți nici un efort pentru realizarea în bune condiții a sarcinilor ce ne revin.
ție deosebită s-a acordat realizării planului de investiții, obținîndu-se rezultate importante, mai ales la lucrările de construcții-montaj de pe marile șantiere. Constructorii Combinatului de îngrășăminte chimice din Turnu Măgurele și-au îndeplinit cu cinste angajamentul luat față de conducerea partidului de a da în funcțiune fabrica de acid sulfuric cu 6 luni înainte de termenul planificat. Datorită calității lucrărilor de construcții-montaj, bunei organizări a procesului tehnologic și pregătirii temeinice a cadrelor, s-a reușit să se ajungă într-un timp foarte scurt la parametrii de producție proiectați. Realizări de seamă au obținut și constructorii Combinatului de celuloză și hîrtie de la Călărași, care a intrat parțial în funcțiune. Colectivele întreprinderilor din regiunea București și-au îndreptat, de asemenea, eforturile spre îndeplinirea unuia din obiectivele principale ale planului de stat — ridicarea continuă a calității produselor.Sarcini sporite stau în fața noastră în anul viitor. Planul de stat pe 1965 prevede o creștere a producției industriale pe ansamblul regiunii București cu 20 la sută față de 1964, iar volumul investițiilor în

sumează peste 2 miliarde 545 milioane lei. în prezent, cînd în întreprinderi are loc dezbaterea cifrelor de plan, oamenii muncii, dovedindu-și atașamentul față de politica partidului și statului nostru, vin cu propuneri valoroase pentru creșterea productivității muncii și îmbunătățirea permanentă a calității produselor, în vederea realizării și depășirii sarcinilor ce le revin. în același timp, este necesar să avem și sprijinul mai susținut din partea ministerelor sau organelor departamentale, care uneori întîrzie cu definitivarea soluțiilor de proiectare și avizarea documentațiilor, ca în cazul cbnstruCțiilor al căror beneficiar este Consiliul Superior al Agriculturii.Politica înțeleaptă a partidului nostru de dezvoltare armonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale se reflectă și în puternicul avînt al agriculturii socialiste, care în condițiile creșterii numerice a populației și a consumului ei, asigură pe deplin necesitățile interne precum și disponibilități pentru export.Planul de stat pe 1965 prevede sporirea în continuare a producției agricole vegetale și animale, în care scop se dezvoltă în mod corespunzător și baza tehnico-materială. Apreciez ca deosebit de importante prevederile din proiectul de buget privind investițiile alocate a- griculturii, cît și orientarea lor în direcția ridicării nivelului de mecanizare, executării unor vaste lucrări de îndiguiri, în special în lunca inundabilă a Dunării, precum și efectuarea unor studii pentru extinderea irigațiilor în următorii ani.în regiunea noastră, o sursă importantă de creștere, a producției agricole, în deosebi de porumb, o constituie folosirea cît mai eficientă a terenurilor din incinta în- diguită. Pe baza sarcinilor stabilite, cu sprijinul permanent al conducerii de partid și de stat, în ultimii ani s-au efectuat lucrări de apărare împotriva inundațiilor pentru 150 000 ha. Prin planul de stat se prevede continuarea acestor lucrări, astfel ca la sfîrșitul anului viitor să se termine în regiunea București îndiguirea întregii suprafețe din lunca Dunării, care cuprinde peste 185 000 ha.Așa cum s-a arătat și în darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, eficiența economică a acestor lucrări este demonstrată de faptul că în incintele îndiguite gospodăriile agricole de stat au obținut producții mari, chiar în condițiile climatice nefavorabile ale acestui an. Astfel, G.A.S. Băneasa, Dichiseni, Cacomeanca, Roseți și altele au recoltat în medie între 4 500—5 200 kg porumb boabe la hectar. Gospodăriile de stat din trustul Călărași au obținut pe o suprafață de 13 559 hectare o producție medie de 4 888 kg porumb la ha. Convinși de importanța deosebită a lucrărilor din lunca Dunării, vom lua toate măsurile pentru ca sarcinile prevăzute în planul de stat pe anul viitor să fie realizate integral și la timp. Cu acest prilej/ subliniem eforturile depuse de lucrătorii Comitetului de Stat al Apelor în acțiunea de îndiguire. Considerăm însă că este necesar să fie găsite mai operativ soluțiile care să asigure, concomitent cu lucrările de îndiguire, instalarea grupurilor de pompare, finisarea canalelor și executarea celorlalte lucrări. Altfel, există riscul să întîrzie darea în folosință a unor suprafețe întinse de teren, așa cum s-a întîmplat cu balta Ezer din Călărași, care nu va putea fi dată în exploatare în 1965.Realizările obținute în aplicarea programului complex de dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii confirmă justețea orientării date de partidul nostru în direcția sporirii continue a producției de grîu și porumb, în primul rînd prin creșterea producției medii la hectar.In regiunea noastră, unde cultura cerealelor are o veche tradiție, s-au produs an de an cantități sporite de cereale. Pentru 1965, față de realizările din acest an, este prevăzut să crească producția de grîu și porumb. în vederea realizării
Cuvîntul deputatului Ion CetățeanuCa deputat din regiunea Maramureș, vreau să prezint Marii Adunări Naționale preocupările noastre, ale minerilor, meta- lurgiștilor și chimiștilor maramureșeni în îndeplinirea sarcinilor stabilite de Congresul al III-lea al partidului, să arăt cum ne pregătim pentru realizarea, în bune condiții, a planului pe 1965.Drept rezultat al grijii partidului și guvernului pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor regiunilor țării, industria minieră, metalurgică și chimică maramureșeană, alături de celelalte ramuri industriale, cunosc un puternic avînt. Au fost lărgite vechile exploatări miniere, iar prin punerea în valoare a unor noi și însemnate rezerve de minereuri au apărut alte exploatări miniere. A fost construită o uzină modernă de preparare a minereurilor, proiectată și dotată cu utilaje fabricate în țara noastră.Participînd cu avînt la întrecerea socialistă în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, folosind procedee tehnice noi, organizînd mai bine procesul de producție, oamenii muncii din regiunea Maramureș au obținut și în acest an însemnate realizări economice. Peste 40 de întreprinderi ’republicane și locale și-au îndeplinit înainte de termen sarcinile de plan pe anul 1964.Eu sînt prim-topitor la Combinatul chimic metalurgic din Baia Mare. Lucrez de 20 de ani aci și am văzut cum de la o întreprindere rudimentară din punct de vedere tehnic, s-a ajuns la combinatul complex de astăzi, aflat în plin proces de re- utilare și care dă o producție de 20 de ori mai mare decît în 1945. Colectivul uzinei noastre a îndeplinit planul- pe 1964 încă la 16 decembrie, realizînd produse de calitate ridicată și economii peste plan tota- lizînd un milion de lei. înfăptuirea planului înainte de termen ne permite să dăm o producție marfă suplimentară în valoare de 76 milioane lei.La temelia succeselor noastre stă preocuparea permanentă de introducere a tehnicii înaintate. In anul acesta au fost stabilite metode operative de control în fazele de prerafinare la secția nouă de electroliză. De asemenea, s-a definitivat procesul tehnologic de extragere a bismu- tului și stibiului prin prelucrarea plumbului tare. Ca rezultat al perfecționărilor tehnice, al grijii față de calitate, s-a asigurat creșterea conținutului de cupru la prima topire.Am reținut din Darea de seamă asupra planului de stat pe 1965, expusă de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, cît și din raportul cu privire la proiectul bugetului de stat pe anul 1965, însemnatele investiții 

acestei sarcini, gospodăriile de stat și cooperativele agricole de producție au însămînțat în toamnă 545 700 ha, cu 20 000 ha mai mult decît în anul trecut. Cu porumb se vor însămînta 454 500 ha, cu 15 500 ha mai mult decît în anul 1964. Există toate condițiile ca în anul viitor să obținem producții mai mari de cereale, datorită creșterii în continuare a gradului de mecanizare a lucrărilor agricole, a cantităților sporite de îngrășăminte chimice, folosirii pe scară mai largă a semințelor din soiuri și hibrizi de mare productivitate.Pentru regiunea noastră capătă o însemnătate deosebită măsura stabilită de a se trece la mecanizarea recoltării porumbului. Gospodăriile de stat, îndeosebi cele din zona de baltă, specializate în cultura porumbului, au o serie de greutăți în perioada recoltatului. în anul viitor aceste gospodării vor cultiva peste 70 000 ha cu porumb, aproape dublu decît în acest an. De aceea, combinele prevăzute a se fabrica pînă în toamna viitoare vor constitui un ajutor prețios.Indicațiile date de conducerea partidului de a se concentra producția în gospodării agricole de stat specializate se îndeplinesc și în domeniul creșterii animalelor. în anul 1964 a început în regiunea București construirea a 3 mari complexe de creștere și îngrășare a porcilor cu o capacitate de 100 000 capete fiecare și au fost date în funcțiune 5 îngrășătorii de taurine, alte 4 fiind în construcție.Creșterea continuă a producției agricole necesită din partea noastră o atenție și mai mare față de activitatea cooperativelor agricole de producție. Ținînd seama de realizările obținute și de experiența căpătată, cooperativele agricole de producție din regiunea București vor merge în continuare pe linia dezvoltării lor intensive și multilaterale. Punînd în continuare un accent deosebit pe sporirea producției de cereale, ele vor acorda atenție și plantelor tehnice, legumicultu- rii, măririi productivității animalelor.Valorificînd prin organizațiile comerciale ale statului cantități sporite de produse, cooperativele agricole au realizat în acest an venituri sporite. Menționăm că volumul exportului de legume a crescut, ceea ce asigură coperativelor agricole venituri însemnate. Cooperativa agricolă de producție Atîrnați, raionul Alexandria, a realizat numai din roșii timpurii livrate la export suma de 2,4 milioane lei.în sporirea producției un rol important are cointeresarea materială a cooperatorilor, prin aplicarea retribuției suplimentare. în acest an, 381 de cooperative agricole au acordat în plus membrilor cooperativelor agricole pentru depășirea producției 47 milioane lei (față de 26 milioane lei în 1963). Sînt cooperative agricole ca cele din Bragadiru, raionul Zim- nicea, și Găujani, raionul Giurgiu, care repartizează membrilor ca retribuție suplimentară 380 000 și respectiv 550 000 lei. Pe lîngă aceasta, în 252 cooperative agricole s-au dat la ziua-muncă în plus 16 700 tone porumb față de cantitățile prevăzute a se repartiza inițial. Desigur că dacă ne-am fi preocupat cu mai multă perseverență de extinderea retribuției suplimentare în toate unitățile din regiune, rezultatele în producție ar fi fost mult mai bune. în atenția noastră va sta în continuare aplicarea politicii partidului de cointeresare materială a țăranilor asociați în cooperativele agricole de producție, convinși fiind că prin aceasta vom asigura creșterea producției agricole și venituri mari țărănimii noastre.Oamenii muncii din regiunea București, alături de întregul nostru popor, sînt con- știenți că realizarea planului pe 1965 va deschide noi orizonturi luminoase și va constitui un nou și important pas înainte pe drumul înfloririi patriei noastre socialiste. De aceea, aprob Darea de seamă cu privire la planul de stat și votez cu toată încrederea proiectul bugetului de stat pe 1965.
alocate de stat pentru dezvoltarea pe mai departe a industriei. In regiunea noastră, pentru dezvoltarea industriei miniere, se prevăd investiții de 300 milioane lei.Oamenii muncii din Maramureș mulțumesc cu căldură partidului și guvernului pentru sprijinul permanent ce-1 acordă regiunii noastre. Investițiile din fondurile statului pentru înzestrarea întreprinderilor miniere, metalurgice și chimice ale regiunii noastre cu tehnica înaintată au contribuit atît la sporirea producției și productivității muncii, cît și la ridicarea calității produselor. Lupta pentru îmbunătățirea calității metalelor neferoase începe în subteran. Minerii din regiunea Maramureș, chiar din primele zile ale a- cestui an, s-au angajat să dea Rotațiilor numai minereu de prima calitate. Ei și-au respectat angajamentul, aplicînd măsuri tehnico-organizatorice care au dus la micșorarea conținutului de steril în minereu. Ridicarea calității minereului a avut ca rezultat o importantă scădere a prețului de cost în fazele de prelucrare. Ca urmare a muncii preparatorilor, meta- lurgiștilor și chimiștilor au crescut randamentele la extracție, s-au redus pierderile de metale în steril și zgură, s-au obținut concentrate de cupru, zinc și plumb cu conținut sporit de metal.Noua secție de electroliză de la Combinatul nostru chimico-metalurgic, dată în funcțiune înainte de termen, a atins parametrii proiectați într-un timp mai scurt decît cel fixat și a furnizat întreaga producție de cupru electrolitic numai de prima calitate. Acest produs atinge și chiar depășește, din punct de vedere calitativ, cele mai bune realizări similare din străinătate. în combinatul nostru s-a îmbunătățit calitatea și la alte produse, cum sînt : acid clorsulfonic, miniu, sulfat feros. Toate sortimentele chimice și metalurgice au corespuns cerințelor de calitate atît pe piața internă, cît și la export.La noi, ca și în alte uzine, s-a înrădăcinat bunul obicei de a nu ne mulțumi cu ce am făcut pîriă acum. în adunările pentru dezbaterea planului pe 1965, care au avut loc recent, muncitorii, inginerii și tehnicienii au discutat amănunțit căile de creștere în continuare a calității produselor. Au fost făcute numeroase propuneri, prin a căror aplicare se va asigura micșorarea pierderilor de metale și se vor produce concentrate cu conținut ridicat de metal. Dezbaterea sarcinilor de plan a scos la iveală noi rezerve economice. Numai la secția de topire, unde lucrez, prin organizarea mai bună și supravegherea atentă a procesului tehnologic se va putea obține o cantitate de 50 de tone de plumb brut peste plan, pe seama reducerii pier

derilor de metale în zgură. O atenție deosebită s-a acordat, în dezbateri, pregătirii cît mai temeinice a producției, pentru a se asigura condiții prielnice de lucru chiar din prima zi a anului 1965.în numele minerilor, metalurgiștilor și chimiștilor din Maramureș asigur sesiunea
Documentele pe care le dezbatem în actuala sesiune a Marii Adunări Naționale oglindesc importantele realizări obținute în anul care se încheie și ne umplu inima de mîndrie, ne sporesc încrederea în viitorul strălucit al patriei noastre socialiste.La aceste succese au contribuit și țăranii colectiviști din comunele ce fac parte din circumscripția electorală Bujor. Cooperativele agricole de producție din această circumscripție sînt așezate în zona deluroasă a Covurluiului, unde cea mai mare parte a suprafețelor cultivate se află pe terenuri în pantă, slab productive și supuse eroziunii.O problemă de mare actualitate în raionul Bujor a fost și este valorificarea terenurilor în pantă, slab productive, supuse eroziunii, de pe care în trecut nu se obținea aproape nici o producție. Bătrînele dealuri din raionul nostru, care pînă nu de mult erau spălate de ploi și pe care nu creșteau decît sulfină și mărăcini, sînt astăzi transformate prin munca harnică a țăranilor noștri în grădini și livezi înfloritoare. In ultimii ani, cooperativele agricole de producție din raionul nostru au amenajat în terase și au plantat cu vie și pomi fructiferi peste 5 800 ha. Numai în acest an în cooperativa noastră agricolă de producție din Băleni am amenajat 100 ha în terase, pe care le vom planta in primăvară cu viță de vie. Materialul să- ditor necesar pentru plantarea acestei suprafețe a fost produs de noi. Este de remarcat faptul că, în acest an, de pe suprafața de 90 ha vie plantată pe terase și intrată pe rod am obținut o producție medie de 6 000 kg struguri la hectar, realizînd un venit de aproape un milion și jumătate lei.Aplicînd în viață indicațiile conducerii partidului, am dat atenție dezvoltării intensive și multilaterale a gospodăriei noastre. Pentru sporirea veniturilor am pus accentul nu numai pe creșterea producției vegetale, dar și pe dezvoltarea ramurii zootehnice. Efectivele de animale proprietate obștească au ajuns la 1750 taurine, din care 480 vaci și juninci, 2 600 porcine, din care 300 scroafe și aproape 6 000 ovine. Ne-am străduit ca, în perioada de vară, să asigurăm pentru animale cantități sporite de masă verde de secară, lucernă, porumb din cultura dublă. Cultivăm, de asemenea, unele suprafețe cu bostănei, care dau producții de peste 7 vagoane la ha și sînt folosiți cu rezultate bune în furajarea taurinelor și porcinelor. In perioada de iarnă valorificăm în hrana animalelor subprodusele culturilor vegetale, administrînd în furajare cocenii și paiele tocate și dospite.Așa cum a reieșit din Darea de seamă prezentată în fața noastră, rezervele de creștere a producției de care dispune agricultura pot fi mai bine mobilizate. In această privință trebuie să arătăm că dacă am reușit să mărim efectivele de animale, mai avem multe de făcut pentru

Cuvîntul deputatuCa deputat în Marea Adunare Națională și cetățean al Republicii Populare Ro- mîne, țin să-mi exprim sentimentul de înaltă satisfacție pentru succesele obținute de oamenii muncii din țara noastră, pentru înțelepciunea cu care partidul nostru conduce dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale.în numele oamenilor muncii din circumscripția electorală Secuieni, vă rog să-mi permiteți să transmit recunoștința noastră conducerii partidului și personal tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru preocuparea neobosită de a asigura avîntul continuu al agriculturii, sector de mare importanță al economiei noastre socialiste.Lucrătorii din gospodăria agricolă de stat Valea lui Mihai, unde lucrez, se străduiesc să îndeplinească sarcinile de răspundere trasate de partid, de a obține mari cantități de cereale marfă, produse animaliere, animale de reproducție, material săditor și semințe selecționate.Gospodăria noastră deține diploma de unitate evidențiată în întrecerea socialistă pe ramură, acordată în anul 1963 de către Consiliul Central al Sindicatelor. Pentru merite în sporirea producției, 25 de lucrători din gospodărie au fost distinși cu ordine și medalii ale R. P. Romî- ne, iar 100 au fost declarați fruntași și evidențiați în întrecerea socialistă. Aceasta reprezintă o mare prețuire a activității noastre din partea partidului și guvernului. Răspunzînd acestei aprecieri lucrătorii gospodăriei au muncit cu abnegație, obținînd producții ridicate atît la culturile vegetale cît și în sectorul zootehnic.In anul acesta, noi am realizat 3010 kg grîu la hectar, de pe suprafața de 100.0 hectare, iar la porumb boabe 5 500 kg. Este de subliniat faptul că, în perioada 1960—1964, producția medie la hectar a fost în gospodăria noastră de 3 000 kg la grîu și 5 200 kg la porumb. Aceste rezultate nu ne mulțumesc însă. Producțiile sînt bune, dar ele pot fi și mai bune și mai ales pot fi obținute cu cheltuieli mai reduse.Colectivul nostru este hotărît să urmeze neabătut indicațiile partidului și guvernului cu privire la sporirea și ieftinirea în continuare a producției de grîu și porumb.In Darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer s-a subliniat faptul că în urma concentrării producției în unități specializate se obține o productivitate mai înaltă și un preț de cost substanțial redus.în activitatea gospodăriei noastre un loc important ocupă zootehnia. în prezent creștem 1 600 taurine, 16 000 porcine și 2 000 ovine. Prin efectuarea unei selecții riguroase, pe baze științifice, gospodăria noastră a devenit o unitate specializată în creșterea animalelor de prăsilă. în complexul de măsuri aplicate acordăm un rol important hrănirii raționale a animalelor, care se asigură prin organizarea unei baze furajere echilibrate. De asemenea, ținem seama și de o serie de factori care influențează creșterea producției la animale, cum sînt : menținerea unei stări bune de reproducție la întregul efectiv, gruparea și hrănirea vacilor în funcție de producție, întocmirea unui program științific de lucru și respectarea întocmai a acestuia.

Marii Adunări Naționale că vom depune toate străduințele pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din planul dé stat pe anul 1965, că ne vom aduce întreaga contribuție la realizarea cu succes a prevederilor bugetului de stat, pentru care votez din toată inima.
sporirea producției de carne și lapte, unde rezultatele sînt sub posibilitățile pe care le avem. De aceea, în momentul de față ne îndreptăm atenția în direcția îmbunătățirii calității efectivelor de animale ca o condiție însemnată în creșterea producției.Dezvoltarea multilaterală a gospodăriei noastre și creșterea producției agricole, ne-au dat posibilitatea să vindem statului cantități importante de produse, în condiții avantajoase. Ne-am convins din proprie experiență că statul este cel mai bun cumpărător, asigură prețuri ferme dinainte cunoscute, avansuri bănești pe baza contractelor încheiate. în anul acesta am vîndut la fondul central al statului 800 tone porumb, 300 tone floarea-soarelui, 1 100 tone sfeclă de zahăr, 130 tone in pentru ulei, 600 tone struguri, precum și 300 taurine, 750 porci, 2 000 ovine, 33 vagoane lapte și alte produse, realizînd pe această cale venituri bănești de aproape 7 milioane lei. Datorită acestui lucru, au sporit continuu veniturile colectiviștilor și, totodată, nivelul lor de trai. Comuna noastră este electrificată și radioficată, am construit un cămin cultural nou și o școală de 8 ani, iar țăranii colectiviști și-au construit în ultimii ani peste 400 case noi.Rezultatele din ce în ce mai bune obținute de cooperativa noastră agricolă de. producție se datoresc faptului că membrii săi participă nemijlocit la rezolvarea tuturor problemelor de producție. în acest an am aplicat retribuția suplimentară la mai multe culturi, colectiviștii primind pentru sporurile de producție 360 000 lei.Propun ca organele de specialitate să studieze cu mai multă atenție experiența bună obținută în domeniul organizării și normării muncii, cointeresării în mai mare măsură a colectiviștilor în creșterea producției agricole și să ia măsuri de generalizare a acesteia.Pentru sporirea producției vegetale am aplicat întregul complex de măsuri agrotehnice, în așa fel ca să obținem, în 1965, la fiecare hectar, cel puțin 3 400 kg porumb boabe, 6 500 kg struguri pe terase și însemnate sporuri de recoltă la grîu, floarea- soarelui și sfeclă de zahăr. Vom vinde’cantități însemnate de produse agricole către stat, ceea ce ne va da posibilitatea să mărim fondul de bază și să creștem valoarea zilei-muncă. Vom continua valorificarea terenurilor slab productive prin terasare, astfel îneît la sfîrșitul anului 1965' să a- jungem la 440 hectare plantații de vii și pomi fructiferi.în numele cetățenilor din circumscripția electorală în care sînt deputat ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru traducçrea în viață a sarcinilor trasate de Directivele Congresului al III-lea al P.M.R Voi vota cu încredere bugetul pe anul 1965, buget care exprimă realizarea unor noi și mărețe înfăptuiri pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste în scumpa noastră patrie.

Dar oamenii hotărăsc soarta producției. De aceea, ne-am ocupat de permanentizarea lor la locul de muncă și ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale. Cu sprijinul comitetului de partid, am reușit să asigurăm în sectorul zootehnic lucrători cu dragoste față de această meserie.Datorită măsurilor luate, producția medie de lapte pe vacă furajată a crescut, într-un interval de 4 ani, cu 500 litri — adică de la 3 030 litri în 1960 la 3 530 litri în 1964, — iar cantitatea de lapte marfă a sporit de la 8 250 hl la 17 650 hl.Rezultate bune au fost obținute și în creșterea porcinelor. Față de 14 000 purcei planificați, s-au obținut în acest an 16 600, revenind în medie pe scroafă cîte 18 purcei. Pe baza creșterii efectivului și obținerii unoi’ sporuri medii zilnice de creștere în greutate superioare celor planificate, gospodăria a livrat statului 1 465 tone carne de porc, față de 1 300 tone planificate.în balanța economică a gospodăriei noastre o pondere însemnată are și sectorul ovin. Prin asigurarea în permanență a unor condiții tot mai bune de creștere și furajare și în urma unei munci susținute de selecție, începută în anul 1953, s-a ajuns ca, în prezent, turma de ovine din rasa Merinos transilvănean ameliorat să fie formată din animale de elită. Producția medie de lînă a sporit de la 7,5 kg pe oaie cît a fost în 1960, la 10 kg în anul 1964. Prețul de cost a scăzut în această perioadă de la 39 lei la 33 lei pe kg de lînă, gospodăria obținînd, din această ramură, un beneficiu de peste 400 000 lei.Gospodăria noastră livrează anim-le valoroase de reproducție altor gospodevii agricole de stat, cooperativelor agricole de producție și centrelor de însămînțări artificiale. In anul acesta am livrat 200 berbeci de reproducție de mare valoare zootehnică, 100 tăurași, 400 vieruși și 600 scrofițe de prăsilă.Rezultatele obținute de gospodăria noastră în creșterea producției la rasele autohtone ameliorate ne arată că sînt posibilități ca, de la efective mari, să se obțină producții sporite de la an la an. Considerăm că acțiunea de ameliorare a raselor autohtone, la ovine, ca și la celelalte specii de animale, trebuie să stea mai mult în atenția Consiliului Superior al Agriculturii și a Trustului Central Gostat. Propun ca Trustul Central Gostat să studieze posibilitatea asigurării unei bune corelații între cîștigul mediu realizat de muncitorii care lucrează la maternități de scroafe și de cei de la îngrășătorii. Propun de asemenea să fie reglementată problema prețurilor de vînzare a grăsunilor, astfel ca unitățile să fie mai mult stimulate în desfășurarea unei activități rentabile.Creșterea continuă a producției agricole a făcut ca gospodăria noastră să aducă an de an statului importante beneficii. Și în acest an încheiem bilanțul cu un beneficiu de peste 3 000 000 lei. Acest fapt reprezintă pentru noi o mîndrie și un îndemn pentru viitor. Dotarea agriculturii cu mijloace de mecanizare moderne, extinderea chimizării, continuarea acțiunii de concentrare și specializare a producției în G.A.S. creează condiții favorabile ca prevederile mobilizatoare ale planulv pe 1965 să fie îndeplinite și depășite ca succes.
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Cuvîntul deputatului Ion Wlărcuș
Pe linia înfăptuirilor cuprinse în Darea de seamă expusă de tovarășul Ion Gheorghe Maurer se înscriu și rezultatele obținute de oamenii muncii din regiunea Brașov în îndeplinirea planului de stat în industrie și agricultură, în ridicarea calității producției, în creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost. Astfel, planul producției globale pe ansamblul industriei în regiune a fost îndeplinit la 20 decembrie.Grija permanentă a partidului și statului nostru de a înzestra întreprinderile cu tehnica cea mai modernă, cu cadre de o înaltă pregătire a creat posibilitatea unităților din regiune să ridice necontenit performanțele tehnice la tractoare, autocamioane, rulmenți, produse chimice și altele, produse care se exportă în peste 60 de țări. Faptul că în regiunea Brașov se realizează în prezent circa 13 la sută din producția globală industrială a întregii țări și peste 21 la sută din producția constructoare de mașini, avînd și un volum tot mai sporit de produse pentru export, impune ca și mai departe să manifestăm înalt simț de răspundere față de calitatea fiecărui produs.în prezent, cînd în întreprinderi se dezbat cifrele de plan pe anul 1965, sarcina ridicării calității produselor, problemă căreia partidul i-a acordat o mare a- tenție și care a fost subliniată din nou de către recenta plenară a Comitetului Central al P.M.R., constituie pentru oamenii muncii din regiunea noastră o preocupare principală, înțelegînd că îmbunătățirea continuă a calității mărfurilor este un o- biectiv esențial al întregii activități economice, un element determinant pentru mersul nostru înainte, în ritm susținut.Am luat cunoștință cu multă bucurie că prevederile planului pe 1965 reflectă în continuare grija pe care statul o acordă dezvoltării economice și social-culturale a regiunii noastre. Vă rog să-mi permiteți să mă refer la unele aspecte ale activității sfaturilor populare din regiunea Brașov.în privința construcțiilor de locuințe în regiunea Brașov, un aspect semnificativ îl reprezintă faptul că în ultimii 15 ani a- proape un sfert din populația regiunii s-a mutat în locuințe noi. Numai în acest an se vor da în folosință din fondurile statului cu 700 apartamente mai mult decît în anul 1963. Acest ritm rapid de dezvoltare a orașelor a pus în fața sfaturilor populare sarcina de a se ocupa cu grijă sporită de sectorul de construcții, de a îmbunătăți activitatea de sistematizare a localităților, pe baza unor studii temeinice.Ca în toate marile probleme economice și social-culturale, și în elaborarea schiței de sistematizare a orașului Brașov un sprijin deosebit l-am primit din partea conducerii de partid și de stat și personal din partea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, care ne-a dat îndrumări prețioase pentru rezolvarea problemelor complexe privind dezvoltarea în perspectivă a orașului. în studiile elaborate s-a urmărit ca zonele nou create să corespundă unei circulații sporite în viitor, să aibă spații verzi bogate și în general să fie încadrate armonios în sistemul arhitectonic. Aceeași grijă s-a acordat și construcțiilor social-culturale și comerciale.Totodată sfaturile populare și-au îmbunătățit activitatea în coordonarea activității de construcții. Pe șantiere se desfășoară o muncă susținută pentru îmbunătățirea calității noilor apartamente. Constructorii se preocupă de extinderea metodelor industriale, de organizarea mai bună a muncii în scopul respectării termenelor de dare în folosință. în orașele Brașov, Sibiu, Mediaș și în altele au fost construite ansambluri de locuințe care se bucură de aprecierea noilor locatari, înfrumusețează și completează cu linia și coloritul lor optimist peisajul urban. Pentru îmbunătățirea calității și a confortului, în apartamente au fost prevăzute suprafețe mai mari pentru băi și bucătării, s-au îmbunătățit finisajele interioare și s-a trecut la folosirea unor materiale noi.Dezvoltarea orașelor regiunii noastre, ca urmare a construcțiilor de locuințe, a pus în fața noastră și problema dezvoltării resurselor de apă, a rețelelor de apă și canalizare. Numai în acest an la Brașov s-a dat în funcțiune o nouă aducțiune de apă, care a sporit debitul existent cu încă 24 000 mc pe zi. De asemenea, au fost e- fectuate lucrările principale de canalizare a orașelor Mediaș, Făgăraș și Predeal.La aspectul gospodăresc edilitar al localităților din regiune o contribuție deosebită au adus-o masele largi de cetățeni, eare împreună cu deputății au realizat prin muncă patriotică în acest an un im-

Cuvîntul deputatului
Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, strîns unit în jurul Comitetului Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, poporul nostru înfăptuiește marile obiective trasate prin Directivele Congresului al III-lea. Rezultatele arătate în Darea de seamă prezentată de către tovarășul președinte al Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, privind creșterea procentuală a producției industriale, în anul 1964 față de 1963, produc o vie satisfacție. Creșterea producției globale cu 14 la sută, a industriei energiei electrice și termice cu 23 la sută, a industriei chimice cu 23 la sută, a industriei construcțiilor de mașini cu 18 la sută, realizarea pentru prima dată în țara noastră a unor echipamente industriale deosebit de importante, ca transformatorul de 200 MVA la 220 KV, strungul carusel de 2 500 mm diametru, ca și condițiile care au fost create pentru creșteri și mai importante ale producției în anul 1965, dovedesc entuziasmul cu care muncitorii, inginerii, tehnicienii, întregul nostru popoi’ urmează partidul pe di'umul desăvârșirii construcției socialismului.Darea de seamă pune o problemă de o importanță capitală : calitatea producției. Urmînd linia fixată de partid, noile unități industriale se echipează cu instalațiile cele mai perfecționate, la nivelul tehnicii avansate, pentru a obține indicii tehnico-economici cei mai favorabili. Cu ajutorul lor se realizează creșterea continuă a producției industriale, care antre-

portant volum de lucrări de amenajări de parcuri și zone verzi și diferite alte lucrări gospodărești în valoare totală de peste 124 milioane lei.în planul de stat pe 1965 sînt alocate fonduri însemnate pentru construcții de locuințe și sînt prevăzute să înceapă noi lucrări pentru îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă într-un important număr de orașe. Regiunii noastre îi revine sarcina să construiască și să dea în folosință oamenilor muncii în anul viitor încă 3 000 de apartamente și să execute noi lucrări de alimentare cu apă în orașele Sibiu, Rîș- nov, Tîrgul Secuiesc. O dată cu marile ansambluri de locuințe se vor construi noi unități social-culturale, comerciale și de deservire.Acest important volum de construcții impune să ne îmbunătățim activitatea în mod deosebit în ce privește asigurarea unei mai atente corelări a planului de investiții cu programul de proiectare și planul de construcții îneît să se asigure la timp documentația tehnică necesară începerii lucrărilor. Aplicînd indicațiile conducerii partidului privind îmbunătățirea gradului de confort al fiecărui apartament, precum și scurtarea duratei de execuție a construcțiilor, am constatat că mai avem încă suficiente rezerve pe care trebuie să le valorificăm. De asemenea, ne vom ocupa în continuare de îmbunătățirea calității construcțiilor, sector în care rezultatele obținute încă nu ne mulțumesc.Preocuparea' pe care o au partidul și guvernul nostru în asigurarea unor condiții tot mai bune pentru ocrotirea sănătății oamenilor muncii se reflectă în fondurile mereu sporite, alocate an de an în acest scop. Astfel, pentru ocrotirea sănătății oamenilor muncii din regiunea noastră s-au prevăzut în 1965 aproape 300 milioane lei, ceea ce reprezintă 31 la sută din bugetul regiunii. Această sumă asigură buna funcționare a celor 444 unități sanitare existente, cu un număr de peste 11 000 paturi.Numărul medicilor din rețeaua sanitară este în prezent de 1 700, revenind un medic la 656 locuitori. Pe baza complexului de măsuri luate pe linie de stat, sfatul popular regional a inițiat o serie de acțiuni îndreptate în scopul antrenării tuturor cadrelor medico-sanitare pentru aplicarea cu succes a măsurilor profilactice, fapt care a determinat scăderea indicelui de morbiditate. Mortalitatea generală a scăzut de la 16,8 la mie cît era în 1938 la 8,2 la mie în 1964, iar mortalitatea infantilă de la 13,4 la sută Ia 3,55 la sută.Față de condițiile materiale pe care statul nostru le-a creat pentru îngrijirea sănătății populației, vom acorda și pe viitor toată atenția aplicării măsurilor de prevenire și combatere a unor boli sociale și epidemice, dotării cu aparatură și instrumentar medical de investigație și tratament, precum și folosirii judicioase a fondurilor alocate.Un alt aspect la care vreau să mă refer este dezvoltarea turismului în regiunea Brașov. Monumentele culturale și istorice, frumusețile naturale existente în regiunea noastră atrag în fiecare an, atît vara cît și iarna, tot mai mulți turiști din țară și străinătate. Sfatul popular regional se preocupă de dezvoltarea și modernizarea bazelor turistice. Numai în cursul acestui an, în locurile cele mai pitorești de pe Valea Rîșnoavei, Bran, Bucegi, munții Cibinului s-au amenajat cabane moderne, drumuri turistice. Zilele acestea s-a dat în folosință noul drum spre Poiana Brașov și în curînd va fi dat în folosință noul teleferic Clăbucet—Predeal. Se mai află în curs de execuție extinderea hotelului Carpați, cu peste 300 de locuri, precum și modernizarea unor hoteluri din Sibiu și Sighișoara. O dată cu creșterea bazei turismului din regiunea noastră va trebui să acordăm o atenție susținută nivelului de deservire care să satisfacă cerințele cele mai exigente ale turiștilor din țară și străinătate. în această direcție solicităm sprijin în mai mare măsură din partea Ministerului Comerțului Interior și a O.N.T.Structura veniturilor și cheltuielilor bugetare pe anul 1965, prezentate spre examinare Marii Adunări Naționale, demonstrează în mod convingător că eforturile poporului nostru sînt îndreptate spre dezvoltarea continuă a bazei tehnice- materiale a socialismului, pentru ridicarea bunăstării oamenilor muncii. Volumul sporit al veniturilor și cheltuielilor va asigura și în regiunea Brașov finanțarea în întregime și la timp a tuturor acțiunilor economice și social-culturale. Votez cu toată încrederea bugetul de stat pe anul 1965, fiind convins că este un buget al construcției pașnice, al prosperității și înfloririi continue a patriei noastre.

niai eficient sprijinită, este necesară elaborarea unor criterii precise pentru fiecare ramură de producție și chiar pentru fiecare produs privind : nivelul tehnic al produselor, rezultatele obținute în exploatare, cerințele calitative speciale pentru export. Pentru aceasta se cere respectarea riguroasă a proceselor tehnologice, sporirea exigenței în exercitarea controlului tehnic lui de producție. De asemenea, foarte importantă indicația din Darea de seamă privind perfecționarea formelor de cointeresare materială a muncitorilor, a colectivelor din întreprinderi în ridicarea continuă a calității producției.Dezvoltarea în ritm mereu ascendent a tuturor ramurilor economiei noastre cere sporirea continuă a cadrelor de toate specialitățile. Dar creșterea forțelor de muncă nu trebuie să se facă numai numeric, ci în primul rînd trebuie ridicat gradul lor de pregătire pentru a putea desfășura o muncă de nivel înalt, a se ridica pe pozițiile corespunzătoare celei mai avansate producții mondiale, a folosi cu randamentul cuvenit utilajele perfecționate ale noilor industrii ce se creează în țara noastră. O atenție sporită trebuie să se acorde pregătirii cadrelor medii-tehnice.Rolul inginerilor și tehnicienilor este esențial în pregătirea muncitorilor, în 'ridicarea calificării lor pentru a corespunde cerințelor unei producții de calitate superioară.Ca președinte al Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor, asigur Marea Adunare Națională că inginerii și tehnicienii consideră ca o sarcină de cea mai mare cinste și răspundere transpunerea în viață a indicațiilor cuprinse în Darea de seamă și că vor depune toate eforturile pentru ca, sub conducerea partidului, să obțină noi și însemnate succese în ceea ce privește lupta pentru ridicarea calității producției la nivelul tehnicii mondiale.Știința și tehnica sînt într-o continuă și nestăvilită dezvoltare legată de progresul modern. Zi de zi se fac noi descoperiri în știință, se pun la punct și intră în producție noi procese tehnologice perfecționate, apar noi cereri ale consumatorilor, care devin tot mai exigenți. Toate a- cestea conduc la nevoia de a pregăti cadrele de muncitori, ingineri și tehnicieni la un nivel mereu mai ridicat și pe domenii de activitate mai cuprinzătoare.

de calitate pe toate fazele procesu- consider

învățămîntului tehnic superior îi revin sarcini deosebit de importante în legătură cu îmbunătățirea calității producției. El trebuie să înarmeze pe studenți cu cele mai moderne cunoștințe, éu stăpînirea celor mai eficiente și avansate procese tehnologice, să le stimuleze pasiunea pentru cercetarea științifică, pentru perfecționarea proceselor tehnologice cele mai complexe, să formeze la studenți o metodă de gîndire, de examinare și tratare a problemelor legată de nevoile producției.Cadrele didactice din învățămîntul tehnic superior, urmînd linia trasată de partidul nostru, se angajează să depună toate eforturile pentru ca masa largă a studenților să obțină o pregătire temeinică, în pas cu știința și tehnica modernă.în instituțiile de învățământ superior există un număr important de cadre didactice de înaltă valoare științifică, pe care industria le poate folosi mai intens la rezolvarea unor probleme importante din producție, cu pondere mare pentru dezvoltarea țării noastre, cadre care pot aduce contribuții însemnate. Fac propunerea ca între ministerele productive și instituțiile de învățămînt superior să se stabilească legături mai strînse, pentru a dezvolta această conlucrare. Apreciez că se poate face mai mult în această direcție dacă se creează un cadru legal mai corespunzător.Dezvoltarea învățămîntului de toate formele și gradele, datorită sprijinului deosebit de puternic dat de partid și guvern, este și ea o ilustrare a drumului luminos pe care merge construcția socialistă în patria noastră.O oglindă a grijii statului nostru pentru continua ridicare a nivelului de trai al poporului o constituie și faptul că peste 22 la sută din fondurile bugetare sînt repartizate științei și învățămîntului, culturii și îngrijirii sănătății, prevederilor sociale și culturii fizice. Pretutindeni în țară se construiesc noi spitale, școli și cămine culturale, localuri de învățămînt superior și cămine pentru studenți, institute de cercetări științifice, teatre și cinematografe, terenuri de sport.Prevederile proiectului de buget prezentat Marii Adunări Naționale creează baza materială necesară înfăptuirii sarcinilor însuflețitoare ale planului de stat pe anul 1965, ultimul an al șesenalului. îmi exprim deplinul acord cu prevederile planului de stat pe anul 1965 și voi vota cu toată crederea bugetul pe anul 1965.

Ridicarea calității a stat în centrul discuțiilor purtate de colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni, cu ocazia dezbaterii cifrelor de plan pe anul 1965. In acest sens s-au stabilit măsuri concrete pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor, precum și pentru respectarea condițiilor contractuale cu beneficiarii externi, lucru deosebit de important dacă a- vem în vedere că regiunea Suceava are o pondere mare în exportul total de produse lemnoase.Stabilirea unui raport optim între ritmul tăierilor și cel al împăduririlor reprezintă una din condițiile principale ale gospodăririi raționale a fondului forestier. . In acest scop, silvicultorii din regiunea noastră se preocupă continuu de stabilirea unor rezervații de semințe cît mai valoroase, de producerea puieților în mari pepiniere dotate cu tehnica modernă și de executarea în bune de împăduriri. Ei s-au tinderea la maximum acondiții a lucrărilor orientat spre ex- speciilor de răși-

noase cu valoare economică ridicată și a celor de foioase cu creștere rapidă, la împădurirea a peste 33 000 hectare cît s-a realizat în ultimii 5 ani. Silvicultorii din regiunea Suceava își vor îndrepta în continuare eforturile spre executarea în bune condiții a lucrărilor de întreținere a arboretelor și pentru împădurirea în anul 1965 a 6000 hectare.Pentru anul 1965, în fața noastră stau sarcini și mai importante. Colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din sectorul forestier al regiunii Suceava sînt ho- tărîte să-și concentreze toate eforturile pentru a valorifica din ce în ce mai bine masa lemnoasă, acordînd atenție realizării tuturor indicatorilor și mai ales creșterii calității produselor și îndeplinirii sarcinilor pentru export. In acest fel ne vom aduce contribuția la continua întărire a economiei noastre florirea scumpei noastre Populară Romînă. naționale, la împătrii, Republica
Cuvîntul deputatului Gheorghe Roșu
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Constantin Dinculescu
nează perfecționarea tuturor pîrghiilor e- conomiei noastre naționale și conduce la o creștere rapidă a forțelor de producție.Țara noastră dezvoltă intens schimburile externe de produse industriale. Aceste schimburi sînt intr-o continuă creștere, cuprinzînd un număr crescînd de țări și un nomenclator de produse tot mai variat.Lupta pentru calitate, unită cu creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost, constituie una din problemele cheie ale dezvoltării economiei noastre naționale, sarcină de mare importanță pentru toți muncitorii, inginerii și tehnicienii noștri.Intrarea rapidă în funcțiune, evitarea întîrzierilor în punerea la punct a instalațiilor industriale sînt impuse și de nevoia de a nu rămîne în urmă față de noile Instalații realizate pe plan mondial.Adoptarea celor mai avansate soluții și a celor mai eficiente procese tehnologice, introducerea pe scară largă a mecanizării și automatizării, realizarea investițiilor în termenele prevăzute și a- tingerea parametrilor tehnico-economici proiectați, în timpul cel mai scurt după punerea în funcțiune a obiectivelor industriale, sînt sarcini de bază ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, îndeplinite cu hotărîre și avînt.Așa cum s-a subliniat în Darea de seamă, pentru ca problema ridicării calității producției să fie mai bine, mai intens și

Cuvîntul deputatului Gheorghe Monor
Vreau să mă refer la o problemă importantă, ridicată în expunerea tovarășului Ion Gheorghe Maurer, și anume valorificarea la un nivel superior a resurselor naturale ale țării, unul din obiectivele e- sențiale indicate de cel de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn. După cum s-a subliniat în Darea de seamă asupra planului de stat, valoarea produselor fabricate dintr-un metru cub de masă lemnoasă va fi în 1965 cu peste 86 la sută mai mare decît în 1959, depășindu-se cu 6 la sută sarcina stabilită în Directive.In calitate de deputat din regiunea Suceava și de inginer forestier, voi încerca să expun unele aspecte ale utilizării cît mai eficiente a lemnului. Această problemă prezintă un interes primordial pentru regiunea Suceava, unde pădurile ocupă a- proape 38 la sută din suprafața totală șl se valorifică anual 3 milioane metri cubi, adică 14 la sută din volumul de masă lemnoasă ce se exploatează pe țară.Muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprinderile noastre forestiere manifestă grijă permanentă pentru gospodărirea rațională a pădurilor, pentru valorificarea lemnului prin fabricarea unor produse cu valoare economică ridicată. In 1964 s-a ob- față de 35 la sută în anul 1960. ținut numai în exploatări un spor de producție globală de 155 milioane lei, adică cu peste 26 la sută mai mult decît în 1960, deși masa lemnoasă rat cu 14,3 la sută, înfăptuit pe baza mente superioare, judicioase, a reducerii pierderilor ploatare și a valorificării într-o sporită a produselor secundare, numai prin reducerea pierderilor coltarea și manipularea lemnului s-au realizat peste 72 000 metri cubi de rășinoase și foioase.Rezultatele obținute în exploatările forestiere s-au datorat în măsură hotărî- toare investițiilor făcute din fondurile statului pentru dotarea cu mecanisme, utilaje și mijloace de transport de mare randament, extinderii metodelor de lucru a- vansate precum și dezvoltării rețelei de drumuri forestiere care în perioada șesenalului s-a dublat.Cît de mult a fost ușurat lucrul muncitorului forestier și ce însemnătate are pen

exploatată s-a micșo- Această creștere s-a obținerii unor sorti- ca urmare a sortării de ex- măsurăAstfel, la re

in-setru sporirea productivității muncii troducerea mecanismelor și utilajelor poate vedea din faptul că gradul de mecanizare a crescut în ultimii 5 ani de 2,4 ori la doborît, secționat și scos-apropiat și de peste 6 ori la încărcat. Pentru a ilustra mai pregnant această situație, voi cita următorul exemplu: dacă în anul 1950 doboram și secționam mecanic numai 2 la sută din volumul de masă lemnoasă exploatat, astăzi doborîm și secționăm mecanic aproape 70 la sută, depășindu-se prevederile Directivelor.Gradul de mecanizare a lucrărilor din regiunea Suceava va crește și mai mult în anul 1965, prin dotarea sectorului forestier cu încă 430 ferăstraie mecanice, 120 tractoare, 70 trolii și alte utilaje și mecanisme moderne, de mare randament.Problema valorificării superioare a lemnului a constituit o preocupare de seamă și pentru colectivele de muncă din fabricile de cherestea. Ridicarea nivelului tehnic al producției, îmbunătățirea organizării muncii și extinderea metodelor avansate au asigurat o creștere simțitoare a ponderii cherestelei de calitate ridicată. Astfel, în 1964 producția cherestelei de rășinoase de calitate superioară a ajuns la 41 la sută,O mare realizare a statului nostru o constituie construirea unor puternice întreprinderi de prelucrare complexă a lemnului. La utilizarea rațională a lemnului au contribuit noile complexe de industrializare a lemnului, construite în regiunea noastră, precum și dezvoltarea și modernizarea fabricilor existente. Noul combinat de industrializare a lemnului din Suceava și fabrica de mobilă din Rădăuți, date în funcțiune în șesenal, valorifică marea bogăție forestieră a regiunii, transformînd-o în mobilă, plăci fibrolemnoase, placaj, binale și alte produse, de calități superioare, necesare atît economiei naționale, cît și pentru export. Un aspect al preocupării specialiștilor din regiunea Suceava pentru o cît mai bună valorificare a unor produse ale pădurii, care pînă în prezent nu aveau întrebuințare, îl reprezintă experimentarea în producție, în acest an, a folosirii crăcilor de rășinoase la fabricarea plăcilor fibrolemnoase, precum și utilizarea cetinei pentru furaje vitaminoase necesare sectorului zootehnic.
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Am ascultat cu satisfacție Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1964 și cu privire la planul de stat pe anul 1965, prezentată de tovarășul președinte al Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și raportul prezentat de tovarășul Aurel Vijoli, referitor la buget. Ele ilustrează cu putere de convingere că partidul și guvernul nostru urmează neabătut drumul dezvoltării rapide și armonioase a întregii economii naționale, dînd prioritate ramurilor conducătoare ale aceslßia : energetica, siderurgia, construcția de mașini, chimia. Bugetul pentru anul viitor este echilibrat, reflectînd pe deplin posibilitățile de care dispune economia națională și grija deosebită a partidului de a le pune în valoare în folosul întregului popor. Anul 1965 constituie o etapă importantă în îndeplinirea Directivelor celui de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn. In față ne stau sarcini complexe, dar poporul nostru, condus cu înțelepciune de încercatul său partid, a făcut dovadă că este capabil să le rezolve.Oamenii muncii din regiunea Bacău, alături de întregul popor, încheie anul 1964 cu realizări importante, punînd o temelie trainică planului pe anul viitor. Numai sporul producției obținute în 1964, față de 1963, este mai mare cu 50 la sută decît întreaga producție industrială realizată în cuprinsul actual al regiunii în anul 1938.Pe regiune s-au dat peste sarcina de plan 4800 tone țevi de oțel fără sudură, 1220 tone țiței, 2422 tone celuloză, 1150 tone hîrtie, 17 200 tone ciment, 3026 tone zahăr, peste 8000 m c cherestea și multe alte produse. Din cele 84 întreprinderi productive din regiune, 3 nu-și îndeplinesc planul producției. Aceasta constituie pentru noi și ministerele de resort o preocupare de a lua asemenea măsuri care să asigure integral realizarea sarcinilor de plan pe 1965 Ia toate întreprinderile.în continuare, aș vrea să mă opresc la două probleme care au constituit preocupări centrale ale dezbaterilor ce au avut loc la recenta plenară a C.C. al P.M.R., cît și în rapoartele prezentate aici, adică investițiile și calitatea. Ca urmare a aplicării cu consecvență a politicii partidului de industrializare socialistă a țării, an de an cresc fondurile de investiții pentru crearea de noi unități industriale și pentru dezvoltarea și modernizarea întreprinderilor’ e- xistente. Folosirea cu eficiență mărită a fondurilor de investiții, realizarea în termen a obiectivelor sînt sarcini de permanentă actualitate. In regiunea Bacău, în perioada 1960—1964 s-au alocat fonduri de investiții în valoare de peste 13 miliarde lei pentru dezvoltarea economiei. Numai anul acesta am beneficiat de peste 2,2 miliarde lei, îndeosebi pentru obiective industriale. S-a acprdat prioritate industriei petrochimice, energetice, materialelor de construcții, prelucrării lemnului și industriei alimentare. Printre obiectivele industriale intrate în funcțiune în acest an se numără: instalația de electroliză prin procedeul cu catod de mercur și uzina de po- liclorură de vinii de la Combinatul chimic Borzești, cinci hidrocentrale pe Bistrița și altele. De asemenea, a intrat în probe tehnologice prima mare unitate din cadrul Combinatului de industrializare a lemnului de la Bacău.Folosind experiența anilor trecuți, întreprinderile de construcții și beneficiarii au urmărit pas cu pas realizarea planului de investiții. Cînd s-au ivit greutăți izvo- rîte din întîrzierea livrării de către furnizori a unor mașini și utilaje, s-a intervenit la forurile în drept, iar acolo unde au existat deficiențe în munca pe șantier, constructorii le-au rezolvat cu competență.Aduc la cunoștința tovarășilor deputați că toate obiectivele industriale importante planificate a intra în funcțiune anul a- cesta s-au realizat în termen, unele înainte de termen, cu excepția instalației de fabricare a stirenului de la Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice Onești, care nu a putut fi dată în producție acum aproape 3 luni, deoarece unele utilaje și aparate au sosit cu întîrziere din import. în prezent instalația se găsește în probe tehnologice, urmînd a intra în curînd în producție.O dată cu menținerea unui ritm crescînd al lucrărilor s-a acordat importanță bunei calități a construcțiilor și montajului. De exemplu, instalația de electroliză prin procedeul cu catod de mercur de la Combinatul chimic Borzești, lucrare deosebit de pretențioasă, a fost executată la timp și în bune condiții tehnice. Acest fapt a permis ca ea să atingă, în scurtă vreme de la intrarea în producție, capacitatea prevăzută în proiect. Ulterior și această capacitate a fost depășită. La fel s-au petrecut lucrurile și cu alte construcții. Zilele trecute, de pildă, a intrat în funcțiune hidrocentrala de la Buhuși. Aici constructorii au avut de luptat cu alunecări masive de teren. Cu ajutorul proiectanților, prezenți mereu pe șantier, ei au învins toate greutățile. Construcția și montajul acestei hidrocentrale au durat practic doar 8 luni. Astăzi hidrocentrala de la Buhuși dă energie electrică, alături de hidrocentralele de la Pîngărați, Piatra Neamț, Zănești, Costișa, care au intrat în funcțiune în acest an.Vreau să mă folosesc de acest prilej pentru a mulțumi călduros colectivului Uzinelor constructoare de mașini de la Reșița. Dacă în trecutul nu prea îndepărtat noi i-am criticat pentru întîrzierea livrării și

pentru unele defecțiuni și lipsuri la utilaje, astăzi avem satisfacția ca, de la această înaltă tribună, să le aducem mulțumiri pentru promptitudinea livrărilor. Totodată, vi’eau să felicit pe tovarășii de la Reșița pentru înaltul nivel de tehnicitate al utilajelor, dovadă incontestabilă a faptului că industria noastră constructoare de mașini se dezvoltă necontenit, producînd mașini și utilaje din ce în ce mai bune. Această realizare, cît și multe altele dovedesc capacitatea muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor noștri de a crea mașini de înaltă tehnicitate, dovedesc justețea politicii partidului nostru de industrializare socialistă a țării.Aceeași grijă pentru urmărirea realizării investițiilor o vom avea și în anul 1965, cînd urmează să intre în funcțiune hidrocentralele Racova și Gîrleni, complexul de reformare catalitică de la Rafinăria Onești și alte unități industriale. Ne propunem să asigurăm toate condițiile pentru înfăptuirea integrală a planului de investiții pentru 1965, mai ales că o parte însemnată din creșterea producției va fi dată de noile unități.După intrarea în funcțiune a noilor o- biective industriale, o problemă importantă este aceea de a atinge în termen scurt indicatorii tehnico-economici prevăzuți în proiecte și în special atingerea capacității și încadrarea în consumurile specifice. Tehnica modernă cu care sînt înzestrate noile unități industriale impune un nivel înalt de calificare din partea celor ce le deservesc. In acest scop în toate întreprinderile regiunii și mai ales în cele noi s-au luat măsuri ca, prin cursurile de calificare și de ridicare a calificării pentru muncitori, prin cicluri de lecții și conferințe destinate maiștrilor, tehnicienilor și inginerilor, să crească necontenit nivelul lor de cunoștințe profesionale, astfel ‘^cît să stăpînească cît mai bine tehnica n... modernele u.^ăje ale fabricilor noastre.Perseverența cu care asimilează noi cunoștințe cadrele noastre de muncitori și tehnicieni ne dă siguranța că în scurt timp vom putea raporta nu numai realizarea, ci și depășirea parametrilor proiectați la obiectivele noi.Colectivele tuturor întreprinderilor regiunii Bacău desfășoară cu însuflețire întrecerea socialistă, pe baza criteriilor stabilite de Comitetul Central al partidului, avînd în centrul preocupărilor lupta pentru îmbunătățirea necontenită a calității produselor. Pretențiile cresc permanent în ce privește buna calitate a mașinilor, utilajelor și aparatelor, a lucrărilor de construcții și montaj, cît și a obiectelor de consum și acest lucru e pe deplin justificat. Lupta pentru calitate devine tot mai mult problema centrală a fiecărui colectiv de întreprindere. Desigur că acolo unde se perseverează, se obțin și rezultate. De exemplu, Uzina mecanică Roman produce de cîțiva ani mașini necesare industriei de prelucrare a lemnului. Datorită perseverenței colectivului în a acorda a- tenție executării ireproșabile a fiecărei piese, întreprinderea a reușit să realizeze mașini de calitate bună, cu care astăzi sînt înzestrate marile combinate de industrializare a lemnului din țară. Multe din aceste mașini sînt chiar exportate.Desigur, în lupta pentru calitate, o mare importanță are felul cum fiecare colectiv își asigură serviciul de control pe întreg parcursul procesului tehnologic. în aceste servicii trebuie să lucreze oameni cu o calificare superioară, buni cunoscători ai produselor, care să manifeste maximum de exigență, pentru ca nici un produs de calitate îndoielnică să nu iasă pe poarta fabricii. Problema calității trebuie să devină o preocupare centrală pentru fiecare membru al colectivului unei întreprinderi. Eu aprob cu căldură ideea din Darea de seamă prezentată în fața Marii Adunări Naționale ca însăși retribuția muncitorilor să fie legată de calitatea produselor date. Viața a arătat că în toate sectoarele cointeresarea materială e un factor hotărîtor.In prezent, în întreprinderile din regiunea noastră, ca și în întreaga țară, au loc dezbaterile cu muncitorii a sarcinilor de plan pentru 1965. In centrul dezbaterilor pe secții și sectoare stă grija pentru îmbunătățirea permanentă a calității și aspectului estetic al produselor. în planurile de măsuri tehnico-organizatorice sînt prevăzute măsuri care să contribuie la realizarea întocmai a tuturor sarcinilor în a- ceastă direcție. In realizarea produselor de tot mai bună calitate un rol mai activ sînt menite să-1 joace standardele, care, rativ, ținînd pasul cu progresul pe mondial, ar trebui să dea criteriile de täte. Or, în prezent, multe standarde cu mult depășite de calitatea reală aduselor și în loc să tragă în sus calitatea, constituie o frînă, deoarece nu pund exigențelor actuale.In încheiere, permiteți-mi Marea Adunare Națională cămenii muncii din regiunea Bacău, devotați trup și suflet politicii partidului nostru, vor munci fără preget pentru îndeplinirea sarcinilor ce le stau în față, conștienți că în felul acesta contribuie la ridicarea potențialului economiei naționale, la creșterea nivelului de trai al întregului popor, la întărirea prestigiului internațional al patriei noastre. Votez cu satisfacție și încredere bugetul de stat pe anul 1965.

ope- plan cali- sînt pro-mai cores-să asigur toți oa-
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Cincisprezece ani de la apariția

Giuseppe Saragat 
noul președinte al Italiei

Complot 
antiguvernamental
in Bolivia

Saigon

care nu
„soluție
rezolvă nimic

Giuseppe Saragat a devenit luni sea
ră, în urma desfășurării celui de-al 21-lea 
tur de scrutin în ședinfa camerelor reu
nite ale parlamentului, noul președinte 
al Italiei. Timp de 13 zile cît a durat 
această a cincea édifié a alegerilor pre
zidențiale italiene, privirile observatori
lor politici au fost permanent îndreptate 
spre palatul Monteciforio unde la 16 de
cembrie s-au întrunit marii electori ca sa 
desemneze pe succesorul lui Segni. După 
ce pe parcursul a 20 scrutine nici un 
candidat prezent în aleqeri nu s-a apro
piat sensibil de limita majorităfii cerută 
de constituția italiană (482 voturi), luni 
seară Giuseppe Saragat a reușit să de
pășească această majoritate cu 164 su
fragii. Faptul era prevăzut de observa
torii politici din Roma încă de Iun; 
la amiază, deși în precedentul scrutin 
Giuseppe Saragat nu obfinuse decît 323 
voturi. In aula parlamentului atmosfera a 
fost însă de data aceasta mai destinsă, 
iar comentatorul posturilor italiene de te
leviziune aprecia că se putea presu
pune că o solujie finală a alegerilor nu 
era departe.

După cum se știe, la deschiderea ale
gerilor prezidenjiale, Giuseppe Saragat a 
fost propus candidat oficial de către 
Partidul Social Democrat, Partidul Socia
list și Partidul Republican. Cele trei par
tide au purtat îndelungate' discufii cu 
exponenfii Partidului Democrat-Creștin 
pentru ca și acest partid să accepte can
didatura lui Saragat. Răspunsul demo- 
crat-creștinilor a fost însă atunci negativ. 
Abia după retragerea candidatului oficial 
al P.D.C., Giovanni Leone, liderii demo
crat-creștini au acceptat, după două zile 
de discuții, să sprijine candidatura liderului 
social-democrat. In timp ce se desfășurau 
intense contacte între exponenții diver
selor partide în vederea deblocării dru
mului spre rezolvarea problemei prezi
dențiale, democrat-creștinii s-au situat la 
început pe poziția formulării unor con
diții pentru sprijinirea candidaturii lui 
Giuseppe Saragat. Ziarul „Unita" scria

luni dimineaja că în telul acesta „a fost 
împiedicată simbătă și duminică crearea 
condițiilor politice cerute nu numai de 
Partidul Comunist, dar și de Partidul So
cialist Italian al Unității Proletare, pentru 
ca voturile stîngii să poată să conveargă 
asupra candidaturii lui Saragat“. Luni 
după-amiază, înaintea celui de al 21-lea 
scrutin, Giuseppe Saragat a dat publici
tății o declarație în care arăta că ac
ceptă cu satisfacție sufragiile tuturor 
partidelor democratice și. antifasciste. In 
urma acestei declarații, parlamentarii co
muniști, socialiști și cei ai P.S.I.U.P. 
decis să-și acorde sufragiile 
rii acestuia. Această decizie 
partide avînd împreună 387 
zentanți în parlament) a dus 
la atingerea majorității cerute 
tuție pentru desemnarea 
republicii 
scrutinului în care a fost desemnat suc
cesorul lui Segni arată că pentru candi
datura lui Giuseppe Saragat au votat 
compact Partidul Comunist, Partidul So
cialist, P.S.I.U.P., Partidul Social-Democrat 
și Partidul Republican. Au votat, de ase
menea, în același sens o parte dintre par
lamentarii democrat-creștini. O altă parte 
dintre democrat-creștini a depus în 
urnă buletinele albe (care la acest scru
tin au fost în număr de 150). Liberalii și 
neofasciștii au apărut izolat în ședința 
celor două camere reunite, ei dîndu-și 
voturile unor candidați proprii.

După cum se știe, mandatul unui pre
ședinte al republicii durează potrivit 
constituției italiene 7 ani. Proclamînd a- 
legerea lui G.useppe Saragat în funcția 
de șef al statului, președintele Camerei 

Ducci, care a 
în aceste 13 zile operațiunile vo- 
anunțat că marți dimineață depu- 
senatorii se vor reuni în ședință 
a asculta declarația noului pre
care

au 
candidafu- 
(cele trei 
de repre- 
nu numai 

de consti- 
președintelui 

, dar și la depășirea ei. Analiza

LA PAZ 28 (Agerpres).— Ministrul de interne în guvernul juntei militare ' boliviene, Quiroga Oscar, a declarat duminică că autoritățile boliviene au descoperit un complot care urmărea să atenteze la viața generalului Rene Barrientos, șeful juntei. Atentatul este pus în seama fostului președinte al Boliviei, Paz Estenssoro, care, potrivit declarației lui Oscar, a trimis trei oameni de-ai săi să-1 asasineze pe Barrientos în timpul călătoriei pe care acesta urma să o facă săptămîna trecută în localitățile Sucre și Potosi. Aflînd de existența complotului, Rene Barrientos și-a anulat călătoria în aceste localități. Deși cei trei trimiși ai lui Estenssoro au fost arestați, Oscar a declarat că viața lui Barrientos continuă să rămînă în pericol, întrucît nu a putut fi depistat întregul grup de complotiști.

într-unSAIGON 28 (Agerpres).— comunicat publicat de șeful, statului și primul ministru al Vietnamului de sud se lasă să se înțeleagă că ar fi fost găsită o „soluție adecvată“ actualei crize. în ce constă această soluție nu a fost dezvăluit, dar unele ziare din Saigon afirmă că s-ar fi căzut de acord asupra modificării componenței înaltului consiliu național (dizolvat ca urmare a loviturii de stat de duminica trecută), eliberării membrilor arestați ai acestui consiliu și publicării unei declarații

a generalilor în care ei și-ar exprima sprijinul față de guvernul civil. Oricum, afirmă ' agenția France Presse, simplul fapt al publicării unei declarații guvernamentale — prima de la lovitura de stat din 20 decembrie — constituie un progres. Pe de altă parte, unele zvonuri relatate de aceeași agenție afirmă că acordul amintit ar fi fost realizat „în spatele“ generalului Khanh, comandantul armatei, care ar urma să plece într-o „călătorie prelungită“ în străinătate.

Revista „Steaua“, publicație lunară a Uniunii Scriitorilor din R. P. Romînă, împlinește cincisprezece ani de apariție. în această perioadă și-au manifestat prezența în paginile sale numeroase condeie scriitoricești atît din orașul Cluj, însemnat centru de cultură, cît și din întreaga țară, revista aducîndu-și contribuția, împreună cu celelalte publicații literare, la afirmarea literaturii noastre noi, realist-socialiste. „Steaua“ a publicat lucrări de valoare ale scriitorilor noștri din toate generațiile, poezii, schițe, povestiri, fragmente de roman, scrieri inspirate din viața de astăzi a poporului.Revista a acordat atenție creșterii și îndrumării talentelor tinere, oferind posibilități de afirmare unor condeie noi care s-au impus în viața noastră literară.

Carlos Alvarez 
din nou condamnat

★Giuseppe Saragat s-a născut la Torino la 19 septembrie 1898. A urmat Academia comercială în orașul natal, iar în 1920 și-a luat doctoratul în științe economice și comerciale. Și-a început activitatea ca func- £ *‘s 2'de-bancă și apoi ca ziarist. In aul ’1922 a intrat în-PartițS'J Socia- hst, iar din 1925 a devenit membru al direcțiunii partidului. O dată cu instaurarea fascismului a fost nevoit să părăsească țara. Aflat în străinătate, a participat la acțiuni antifasciste. Reîntors în Italia în 1943, a fost arestat de naziști dar a reușit să e- vadeze cu ajutorul partizanilor. După eliberarea Italiei, Giuseppe Saragat a fost ales membru al Adunării con-
Corespondența din Cairo

Surprize arheologice
la Alexandria

Edilii orașului Alexandria, cea 
de-a „doua capitală" a R.A.U., sînt 
în încurcătură. în centrul orașului, 
pe colina Kom el Dick, unde se des
fășurau lucrările pentru construirea 
unui mare ansamblu arhitectural cu- 
prinzînd un sediu pentru guvern, o 
clădire a municipalității, un muzeu, 
opera și mai multe blocuri de lo
cuințe au fost scoase de curînd la 
iveală urmele unui teatru roman. La 
intervenția arheologilor lucrările de 
construcție au fost sistate. între cele 
două părți — edili și arheologi — 
s-au încins discuții. Edilii susțineau 
că Alexandria și-a dezvăluit toate 
marile comori ale civilizațiilor egip
teană, romană și greacă, iar urmele 
găsite acum ar fi fără importanță. 
Arheologii, dimpotrivă, argumentau 
că pe această colină există impor
tante monumente și deci constructorii 
să mai aștepte.

Arheologii au cîștigat ; presupune
rile lor s-au confirmat, iar colina 
Kom el Dick a fost declarată monu
ment istoric. Teatrul descoperit, 
datînd din primele secole ale erei 
noastre, este o adevărată bijuterie a 
artei greco-romane. Inscripțiile de 
pe ziduri, înfățișînd performanțele 
unor atleți, dovedesc că prin secolul 
al IV-lea fusese transformat în arenă 
pentru manifestații sportive. S-a luat 
hotărîrea ca teatrul, în care ar în
căpea cinci mii de spectatori, să fie 
reconstruit după forma sa inițială. 
Se prevede reconstruirea și a ce
lorlalte monumente descoperite pe 
colina Kom el Dick, ceea ce va duce 
la crearea unui ansamblu istoric 
asemănător cu Forumul din Roma. 
Arheologii continuă săpăturile în 
speranța că vor da de mormîntul lui 
Alexandru cel Mare. în anul 323, 
cînd a murit la Babilon, trupul lui a 
fost transportat la Alexandria și în- 
mormîntat într-un sarcofag luxos.

După părerea unor cercetători, 
mormîntul lui Alexandru Macedon 
s-ar afla pe lîngă moscheea Nabi 
Daniel, situată în apropierea colinei 
Kom el Dick. Arheologii lucrează cu 
zel în speranța descoperirii mormîn- 
tului aceluia care a fost fondatorul 
frumoasei Alexandrii.

Nicolae PLOPEÀNU

Deputajilor, Bucciarelli 
condus 
tării, a 
tații și 
pentru 
ședințe 
jurămintul în

Koîna, 28

★

va depune cu acest prilej 
faja parlamentului.

Octavian PALERdecembrie, prin telefon.

stituante și apoi președintele Adunării Naționale. A devenit apoi ministru fără portofoliu și ambasadorul Italiei la Paris. în decembrie 1947 a fost desemnat vicepreședinte al Consiliului de Miniștri în cel de-al 4-lea și cel de-al 5-lea guvern al lui De Gasperi.în ianuarie 1947, Saragat a părăsit partidul socialist și a fondat Partidul Social-Democrat. Din februarie 1954 și pînă în 1957 Saragat a vicepreședinte al Consiliului de niștri în guvernele prezidate Scelba și Segni. în 1963 a fostmit ministru al afacerilor externe în guvernul Moro, funcție pe care a exercitat-o pînă în prezent.
fost Mi- de nu-

MADRID 28 (Agerpres). — Citînd surse demne de încredere, agenția Reuter anunță că Tribunalul militar din Madrid a condamnat la șase luni închisoare pe poetul spaniol Carlos Alvarez. Potrivit agenției, sentința urmează să fie aprobată de șeful regiunii militare. Actualul proces, la fel ca și cel din aprilie 1963, a fost intentat lui Alvarez tot în urma unor declarații publice în care a condamnat înscenarea pusă la cale împotriva lui Julian Grimau.
U. R. S. S.

in industria metalurgicăMOSCOVA 28 (Agerpres).— Direcția Centrală de statistică a anunțat că metalurgia sovietică depășește planul anual. Se așteaptă ca anul a- cesta să se obțină suplimentar aproximativ 900 mii tone fontă, 1 milion tone oțel, 12 milioane metri țevi de oțel. Se consideră că acestea sînt rezultate excelente, dat fiind că planul a prevăzut un ritm rapid de creștere. Producția de oțel, de pildă, a sporit față de anul trecut cu 5 milioane tone și s-a cifrat la 85 milioane tone. Anul acesta au produs pentru prima oară metal cinci cuptoare Martin, doua convertizoare și două furnale puternice construite în Ural și în Siberia. Pe seama acestora va spori într-o măsură simțitoare producția de fontă și oțel în anul 1965.
Conjunctura economică
în țările vest-europene
Comentarii ale agenfiei „Associated Press„In țările vest-europene — scrie agenția Associated Press referin- du-se la situația economică a acestor țări — producția industrială a înregistrat o încetinire începînd cu cea de-a doua jumătate a acestui an“.Produsul național al Angliei a crescut abia cu aproximativ 3 la sută în anul 1964, față de 7 la sută în 1963. Această țară are de făcut față unei balanțe de plăți nefavorabile, ca urmare a depășirii importurilor față de exporturi. Acest lucru a avut efecte negative asupra stabilității monetare, lira sterlină constituind obiectul unor serioase speculații pe piața internațională de schimb ; acest fapt a necesitat o intervenție energică a băncilor centrale vest-europene și americane care au acordat băncii Angliei un ajutor de 3 miliarde dolari pentru a preveni o devalorizare a monedei.Referindu-se la Franța, agenția Associated Press arată că în 1964, guvernul francez a lansat un plan privind instituirea unui control a- supra prețurilor și salariilor după o curbă ascendentă a acestora cu un an înainte. în general însă, economia franceză a înregistrat un „boom".în continuare, Associated Press menționează că în Italia produsul național total va fi, potrivit aprecierilor, cu 3 la sută mai mare de- cît anul trecut, procent considerat ca insuficient pentru o economie sănătoasă. Numeroase fabrici importante au fost obligate să-și reducă săptămîna de lucru în timp ce costul vieții a continuat să crească.„Economia Belgiei, care a. realizat o sporire în primul trimestru al anului 1964, și-a încetinit ritmul în ultima perioadă“. Dacă în primul trimestru al anului producția industrială a sporit cu 12 la sută, în cel de-al doilea ea și-a încetinit dezvoltarea pînă la 6,5 la sută.în Luxemburg, cel mai mic partener al Pieței comune, situația economică se consideră a fi bună, con- statîndu-se totodată o „încetinire a

u

creșterii conjuncturale a producției industriale“.în Danemarca, în timp ce prețurile au înregistrat o sporire importantă, salariile au rămas la de anul trecut, ca de înghețare a mia Danemarcei tă de o prea importurilor față de o reducere a exporturilor în țările Pieței comune provocată de măsurile restrictive întreprinse de acest organism economic împotriva importurilor de a- limente. Ca urmare a acestui lucru, deficitul balanței de plăți externe s-a cifrat în prima jumătate a acestui an la 170 milioane de dolari. Ca și Suedia și Norvegia, Danemarca a fost serios afectată de suprataxa britanică (sporirea în Anglia a taxelor la import cu 15 la sută). Exper- ții economici privesc cu incertitudine perspectivele anului 1965.

urmare a acestora.a fost mare
nivelul politicii Econo- afecta- sporire a

Un aspect obișnuit pe străzile orașelor din Vieinamul de sud : ciocnire 
între poliție și participant» la demonstrațiile antiguvernamentale

SCURTE ȘTIRI
LISABONA. Referindu-se la un co

municat dat publicității de autorită
țile portugheze din Lorenço Marques, 
agenția A.P. informează că poliția po
litică portugheză din Mozambic a a- 
restat șase activiști ai forțelor patrio
tice de eliberare din acest teritoriu, 
calificați drept „agitatori periculoși“.

NEW YORK. Potrivit unei declara
ții a lui John Bowers, șeful secției de 
alfabetizare a U.N.E.S.C.O., în prezent 
în lume există 700 de milioane de 
analfâbeți adulți. El a precizat, de a- 
semenea, că în lume se vorbesc apro
ximativ 2 800 de limbi din care jumă
tate nu au nici un fel de alfabet.

BONN. Partidul vest-german „U- 
niunea germană a păcii“ a dat publi
cității o declarație în care se subli
niază că este necesar ca R.F.G. să-și 
revizuiască politica astfel îneît aceas
ta să nu vină în contradicție cu efor
turile îndreptate spre destinderea în
cordării internaționale și consolidarea 
păcii. Divizării Germaniei, se amin
tește în declarație, i se poate pune 
capăt numai pe calea apropierii trep
tate între cele două state germane.

SAN JOSE. La cererea opiniei pu
blice din țară, o comisie specială a 
Adunării legislative a Republicii Cos
ta Rica a desfășurat cercetări asupra 
activității contrarevoluționarilor cu
bain aflați pe teritoriul costarican. 
Membrii comisiei au vizitat regiunile 
Sarapiqui și Tortuguero, unde, potri
vit relatărilor presei costaricane, se 
află concentrată activitatea contrare
voluționarilor cubani.

BUENOS AIRES. Un obiect me
talic de. formă sferică, cîntărind a- 
proximativ 80 kg a căzut pe un cîmp 
situat la 3 km de satul argentinean 
Tio Pujie. Acest curios obiect este 
examinat acum de tehnicienii Institu
tului de cercetări aeronautice și spa
țiale din orașul Cordoba, pentru a i 
se determina natura și proveniența. 
Obiectul metalic este compus din 
două semisfere sudate între ele, și, 
după cum apreciază specialiștii ar
gentinieni, el ar fi putut servi ca re
zervor la navele cosmice „Sputnik-3“, 
„Lunik-3“ sau a vehiculului american 
„Vanguard-2“.

Succese ale industriei
in R. P. ChinezăPEKIN 28 (Agerpres).— Numeroase întreprinderi industriale din R.P. Chineză au depășit obiectivele planului pe 1964. Anșan, unul din principalele centre metalurgice, a produs peste plan 151 000 tone bare de oțel. Aici s-au livrat în acest an zeci de produse noi necesare industriei de mașini-unelte și de construcții, care înainte trebuiau importate. Uzina din Kirin, cea mai mare unitate a industriei chimice din R. P. Chineză, a produs 33 produse chimice noi-importante pentru agricultură, printre care îngrășăminte sintetice. în Șenian — cel mai important centrii industrial din nord- estul R.P. Chineze — 110 întreprinderi constructoare de mașini, metalurgice, chimice, ale industriei ușoare și textile și-au îndeplinit planul înainte de termen.
Capriciile ierniiLONDRA 28 (Agerpres). — Duminică, din Anglia și pînă în Austria, iarna și-a făcut simțită prezența prin ninsori abundente, furtuni de zăpadă și, în unele locuri, ploi puternice. Numai în sud-estul Spaniei vremea s^a menținut primăvăratecă, deși Madridul a fost acoperit de zăpadă, termometrul scăzînd la minus 4 grade Celsius — un record pentru un oraș din centrul Spaniei. Intr-o parte a Angliei a nins și s-au înregistrat puternice înghețuri, iar în sud a plouat. Cea mai joasă temperatură s-a înregistrat în nordul Suediei, unde termometrul a coborît la minus 24 grade Celsius.

La expoziția „Arhitectura în Republica Populară Romînă" deschisă re
cent în capitala R. P. Ungare

TEATRE : Sala Palatului R. P. Ro
mîne : O femeie cu bani (spectacol pre
zentat de Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ orele 19,30). Teatrul de Operă și 
Balet al R. P. Romîne : Lacul lebedelor 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Prințesa circului (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale- (sala Come
dia) : Maria Stuart (orele 19,30), (sala 
Studio) ; Mașina de scris (orele 19.30). 
Teatrul de Comedie ; Șeful sectorului 
suflete (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1): Comedia erorilor (orele 15), 
Opera de trei parale (orele 19.30), (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A): Jocul 
ac-a vacanța (orele 15), »ragă minci
nosule (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (sala Magheru): Luna dezmoște
niților (orele 19,30), (sala Studio) : Scan
daloasa legătură (orele 20). Teatrul Mun
citoresc C.F.R. Glulești : Mușcata din 
fereastră (orele 19,30). Teatrul Mic (Str. 
C. Miile nr. 16); Andrea țorele 19,30). 
Teatrul „Ion Creangă“ (Str. Eremia Gri- 
gorescu nr. 24): Harap Alb (orele 10.30). 
Teatrul regional București (Șos. Ștefan 
cel Mare nr. 34): Stăpînul apelor (orele 
20). Teatrul evreiesc de stat : Cîntărețul 
tristeții sale (orele 20 .
trul Țăndărică : Băiatul și vîntul (orele 
10 și orele 16). Teatrul 
,,C. Tănase” (sala Savoy): 
l'ănase (orele 
Aventurile unei
Circul de stat : 
ansamblul 
(orele' 20).

CINEMATOGRAFE : La patru pași de 
Infinit: Republica (9,15; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15). Can-Can — film pentru ecran 
panoramic : Patria (9,30; 12,30; 15,30;
18,30; 21,15). Sălbaticii de pe riul morții 
— cinemascop: Lumina (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30), Excelsior (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30: 20,30). Roșu și negru (ambele serii); 
Luceafărul (10; 13,30; 17; 20,15), Modern 
(11; 14,30; 18; 21,15). Vikingii : Carpați 
(9,30; 11,45; 14; 16,15). Diavolul deșertului:

premieră). Tea- . .... - , 
satlric-mùzical 

Carnaval la 
20), (sala Victoria) : 
umbrele (orele 20). 

Spectacol prezentat de 
circului italian Medrano

revistei „Steaua"Preocupată să stimuleze creația literară actuală, „Steaua“ a analizat în articolele și studiile publicate o- perele scriitorilor de astăzi, a inițiat discuții asupra problemelor teoretice pe care le ridică dezvoltarea literaturii noi. Trebuie de asemenea menționat aportul revistei la valorificarea moștenirii culturale a trecutului, precum și la popularizarea unor opere importante din literatura universală, clasică și contemporană.Urăm revistei „Steaua“, cu prilejul aniversării sale, noi succese în activitatea de promovare a unei literaturi valoroase cu un ecou puternic în conștiința cititorilor, oglindind la un înalt nivel artistic realitatea construcției socialiste din țara noastră.
Semnarea Pianului de colaborare științifică 

intre Academia R. P. Romine și Academia de Științe 
anii 1965-1966țe a U.R.S.S. La semnare au asistat reprezentanți ai Academiei de Științe a U.R.S.S. și ai M.A.E. al U.R.S.S. precum și reprezentanți ai Ambasadei R. P. Romîne la Moscova. După semnare academicienii S. Țițeica și V. Kirilin au rostit scurte cuvîntări. în aceeași zi acad. V. Kirilin a oferit un dineu în cinstea delegației Academiei R.P.R.

a U. R. S. S. peLa 26 decembrie a fost semnat la Moscova Planul de colaborare științifică pe anii 1965—1966 între Academia R. P. Romîne și Academia de Științe a U.R.S.S. Din partea romî- nă planul a fost Șerban Țițeica, Academiei R. P. partea sovietică de acad. V. Kirilin, vicepreședinte al Academiei de Știin-
semnat de acad, vicepreședinte al Romîne, iar din
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PRILEJUL
VI-A ANIVERSĂRICELEI DE-A

A REVOLUȚIEI CUBANELa invitația Institutului cuban pentru prietenie cu popoarele, prof, univ. Grigore Popa și Anghel Vasile, membru în Comitetul Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei metalurgice și construcțiilor de mașini, au plecat luni dimineața spre Havana pentru a participa la festivitățile ce vor avea loc cu prilejul celei de-a Vl-a aniversări a victoriei revoluției cubane. Delegația va fi condusă de Mihai Magheru, ambasadorul R.P. Romîne în Cuba.
VIZITELE DELEGAȚIEI UNIUNII 

TINERETULUI IUGOSLAVLuni dimineața, tovarășa GhizelaVass, membru al C.C. al P.M.R., șe-

MATII
»ful Secției externe a C.C. al P.M.R., a primit delegația Uniunii Tineretului Iugoslav condusă de V. Toma- novici, membru al Secretariatului U.T.I., care, la invitația Uniunii Tineretului Muncitor, a făcut o vizită în țara noastră.în aceeași zi, delegația a fost primită de către tovarășul Petre Ena- che, prim-secretar al C.C. al U.T.M. în cadrul discuțiilor au fost abordate probleme privind relațiile dintre cele două organizații.După-amiază, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. S. F. Iugoslavia în R. P. Romînă, Ante Ciudina, a oferit un cocteil cu prilejul vizitei în R. P. Romînă a delegației U.T.I.Seara, membrii delegației iugoslave au părăsit Capitala, îndreptin- du-se spre patrie.

Orarul unităților comerciale din Capitală
între 29 decembrie 1964 si 3 ianuarie 1965

JIn vederea asigurării unei bune aprovizionări a populației în perioada 29 decembrie 1964 — 3 ianuarie 1965, Comitetul executiv al Sfatului popular al Capitalei a aprobat ca unitățile comerciale din oraș să funcționeze după următorul orar :
Marți 29 decembrie — toate magazinele de produse alimentare și nealimentare, cu un singur schimb de lucrători, vor funcționa o oră sau două în plus peste programul obișnuit al acestei zile, iar cele cu două schimburi de lucrători vor funcționa normal.
Miercuri 30 decembrie — toate magazinele de produse alimentare și nealimentare cu un singur schimb de lucrători, precum și halele și piețele, dimineața au orar obișnuit, iar după-amiază vor fi deschise între orele 16—21. Magazinele de produse alimentare cu două schimburi de lucrători vor funcționa normal. Cele de produse nealimentare cu două schimburi de lucrători vor fi deschise potrivit orarului unei zile obișnuite din cursul săptămînii. 50 la sută din unitățile de pîine, cu două schimburi de lucrători, sînt deschise de la 5,30 la 12,30 și 13 la 21, iar celelalte între 5,30—13 și 13,30—21. Unitățile cu un schimb de lucrători vor funcționa de la 6 la 12 și 16 la 20.Joi 31 nele de schimb orar obișnuit, iar după-amiază între 15 și 21,30.

decembrie 1964 — magazi- produse alimentare cu un de lucrători au dimineața

Halele și piețele, inclusiv magazinele din incinta lor sint- deschise continuu între orele 6,30 și 21, cu o oră pauză pentru masă. Unitățile nealimentare din incinta halelor și piețelor au program obișnuit.Unitățile de carne din oraș vor funcționa între 6,30 și 12 și 15—21,30; cele de pîine cu un schimb de lucrători, între 6—13 și 15—21 ; iar magazinele de pîine cu două schimburi de lucrători de la 5,30—22. Unitățile nealimentare cu un singur schimb de lucrători, dimineața au orar obișnuit, iar după-amiază de la 15,30 la 21,30. Magazinele de produse alimentare și nealimentare cu două schimburi de lucrători vor funcționa după orarul obișnuit al unei zile de lucru.
Vineri 1 ianuarie 1965 — toate unitățile comerciale sînt închise, cu excepția celor pentru desfacerea pîinii, care vor fi deschise 3 ore : de la 7,30 la 10,30.
Simbătă 2 ianuarie 1965 — toate unitățile comerciale sînt închise, cu următoarele excepții : magazinele de pîine, care vor funcționa între orele 7—11 ; centrele de lapte, care vor funcționa între 7—10 și jumătate din numărul tutungeriilor.
Duminică 3 ianuarie 1965 — unitățile de orice fel vor funcționa după programul obișnuit al unei zile de duminică. Tutungeriile vor fi deschise în proporție de 50 la sută (cele care nu au fost deschise sîmbătă 2 ianuarie 1965).

A •TELEVIZIUNE
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Fero
viar (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15),
Bucegi (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Aurora 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Volga (10; 
12: 15; 17; 19; 21). Judecătorul de minori : 
Capitol (9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Vii
torul (14,30; 16,30; 18,45; 21), Drumul Sării 
(15,30; 17,45; 20). Climate — cinemascop ; 
Festival (9; 12; 15; 18; 21), Miorița (9; 12; 
15; 18; 21), Melodia (9,45; 12,30; 15,15; 18; 
20,45). Elena " ~ ’
Victoria (9,45; 
Șapte ani de 
Central (9,30;
Munca (16; 18,15: 20,30).
(16; 18,15; 20,30). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). Ghinionistul : 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Ra
hova (16; 18,15; 20,30). Vacanță cu Minka
— Feerie nocturnă : Timpuri Noi (10—12
în continuare). Tom degețelul : Timpuri 
Noi (14—20,30 în continuare). Maria : Giu- 
lești (10; 12; 14; 16; 18; 20), Floreasca (16; 
18,15; 20,30). Cei șapte magnifici — cine
mascop: înfrățirea între popoare (10; 15; 
17,30; 20). Viață particulară: Cultural (15,30; 
18; 20,30). Cocoșatul: Dacia (8,45; 10,45; 
12,45; 15; 17; 19,15; 21,30). 40 de minute pînă 
In zori: Buzești (15; 17; 19; 21). Ciociara : 
Crîngași (16; 18,15; 20,30). Ultimul meu 
tango : Grivlța (10; 12,15; 15,30; 17,45;
20), Buzești (9; 11,15). Lumea comică a 
lui Harold Lloyd : Unirea (16; 18; 20). 
Cartouche — cinemascop : Tomis (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Veselie la 
Acapulco : Flacăra (10; 12,15; 15,30; 18: 
20,30). Hatari — ambele serii : Vitan (11; 
16; 19,30). 30 de ani de veselie : Popular 
(15; 17; 19; 21), Pacea (14; 16; 18; 20). S-a 
intîmplat la miliție — cinemascop : Arta 
(16; 18,15; 20,30). Sedusă și abandonată : 
Moșilor (15; 17,30; 20). Haine aproape noi
— cinemascop : Cosmos (Șos. Pantelimon 
nr. 89). încurcătură blestemată : Colen- 
tlna (16; 18,15; 20,30). Casa neterminată : 
Progresul (15,30; 18; 20,15), Cotroceni (16; 
18,15; 20,30). Ivailo : Flamura (10; 12: 16; 
18,15; 20,30). Ziua fericirii — cinemascop: 
Lira (15,30; 18', 20,30). M-am îndrăgostit 
la Copenhaga : Ferentari (14; 16; 18; 20).

din Troia 
12; 14,15; 

căsnicie 
11,45; 14;

— cinemascop : 
16,30; 18,45; 21).
— cinemascop : 
16,30; 19; 21,15). 
Teama : Union

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. Cercetarea 
in petrochimic — de ing. Ion Chejan, 
candidat în științe tehnice, director ad
junct la Institutul Petrochimic din Plo
iești. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 — 
Cintați cu noi ! 19,30 — Versuri închinate 
Republicii. 19,50 — Ilustrate din Bucegi. 
20,05 — Romînia, Orizont 64. 21,15 — Cu 
cîntecul și jocul pe meleagurile patriei, 
în încheiere ; Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost schimbă

toare și s-a răcit în nordul și estul țării. 
Cerul a fost variabil, mai mult noros în 
Ardeal, unae local a plouat slab. Cu to
tul izolat, ploile au avut un caracter de 
averse. Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit predominînd din sectorul sud-vest. 
Temperatura serului la ora 14 oscila în
tre 0 grade la Miercurea Ciuc și 12 
grade la Constanța și Mangalia. Local, 
în sudul țării s-a produs ceață. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, cu cerul 
mai mult senin. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a aerului a fost 
de 10 grade. Timpul probabil pentru zi
lele de 30, 31 decembrie 1964 și 1 ianuarie 
1965. In țară : Vreme în general umedă, 
cu cer variabil, mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații sub formă de ploi, 
lapoviță și ninsoare în nordul țării și 
sub formă de ploi în sudul țării. Vîntul 
va sufla potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în scădere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 8 gra
de și plus 3 grade, iar maximele intra 
minus 3 grade și plus 7 grade. Izolat 
ceață. In București : Vreme schimbă
toare, cu cer temporar noros. Vor cădea 
ploi slabe. Vînt potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura în creștere la în
ceput, apoi în scădere ușoară. Ceață 
izolată.
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