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ZIUA REPUBLICIIRepublica noastră populară împlinește astăzi 17 ani. întregul popor sărbătorește cu bucurie aniversarea mărețului eveniment al proclamării republicii, care a marcat înlăturarea de pe scena istoriei a monarhiei, ultim vestigiu al dominației politice burghezo-moșierești, cucerirea întregii puteri de către clasa muncitoare aliată cu țărănimea muncitoare, trecerea la o nouă etapă istorică — aceea a înfăptuirii sarcinilor revoluției socialiste, a construirii socialismului în patria noastră.în anii care au trecut de la proclamarea republicii, s-au petrecut uriașe prefaceri în viața poporului, strălucit încununate prin victoria deplină a socialismului la orașe și sate. Eliberat de orice exploatare și asuprire, devenit stăpîn al bogățiilor țării și al propriilor lui destine, poporul muncitor s-a dovedit în stare să înfăptuiască adevărate minuni. La două decenii de la eliberare, înfățișarea țării nu mai seamănă cu cea din trecut. Sutele de fabrici și uzine, mine și schele, marile combinate și puternicele centrale electrice înălțate în acești ani, moderne și bine organizate, cooperativele agricole de producție pe ale căror ogoare lucrează zeci de mii de tractoare și mașini agricole, noile cartiere de locuințe, care întineresc și înfrumusețează orașele, instituțiile de învățămînt și sănătate, cultură și artă, de care beneficiază întregul popor, conturează cu vigoare tabloul unei țări aflate în plin progres.Fundamentul trainic al înfăptuirilor din toate domeniile îl constituie dezvoltarea rapidă, pe o linie continuu ascendentă, a economiei naționale. în aceasta își găsesc expresie rezultatele politicii de industrializare socialistă urmată cu consecvență de partid, ca singura cale pentru crearea și dezvoltarea bazei tehnice-materiale a socialismului, pentru valorificarea superioară a resurselor naturale ale țării, pentru creșterea nivelului de trai al maselor largi.Anii șesenalului, în care eforturile poporului nostru s-au concentrat în direcția înfăptuirii programului elaborat de Congresul al III-lea al P.M.R. în vederea desă- vîrșirii construcției socialiste, au marcat o dezvoltare considerabilă a forțelor de producție ale țării. Așa cum au arătat lucrările recentei sesiuni a Marii Adunări Naționale, ca și în ceilalți ani ai șesenalului prevederile planului de stat pe 1964 au fost realizate și depășite ; aceasta evidențiază, o dată mai mult, realismul planurilor noastre economice, forța lor mobilizatoare. Este semnificativ pentru avîntul industriei faptul că producția globală industrială obținută în acest an este cu 14 la sută mai mare față de anul trecut, sporuri și mai mari înregistrîndu-se în ramurile industriei grele, hotărî- toare pentru progresul întregii economii — energia electrică, chimia, construcțiile de mașini. Introducerea susținută a tehnicii moderne, măsurile luate în întreprinderi pentru mai buna organizare a producției și a muncii, ridicarea calificării muncitorilor au avut drept rezultat depășirea sarcinilor de plan cu privire la creșterea productivității muncii.Ca urmare a construirii unor mari întreprinderi, dotate cu tehnica avansată, ca și a reconstruirii și reutilării întreprinderilor vechi, a crescut mult potențialul economic al țării, creîndu-se premisele pentru succese și mai mari în viitor. Prin realizarea planului de stat pe anul 1965, care prevede continuarea ritmurilor susținute de dezvoltare a industriei, se va asigura în ultimul an al șesenalului o producție industrială de 2,25 ori mai mare decît în 1959, față de 2,1 ori cît s-a prevăzut în Directivele Congresului al III-lea al partidului. Recenta plenară a Comitetului Central al partidului, ca și lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale au îndreptat atenția oamenilor muncii spre asemenea pro

bleme economice centrale cum sînt calitatea produselor în toate ramurile de producție, punerea în funcțiune la termen a noilor obiective, îndeplinirea exemplară a sarcinilor de export, ca probleme esențiale pentru dezvoltarea cu succes a economiei în perioada actuală.într-un continuu progres se află agricultura țării, dovada cea mai concludentă fiind faptul că în plin proces de transformare socialistă și în pofida factorilor climatici nefavorabili în unii ani, producția a- gricolă a crescut, asigurîndu-se din resurse interne atît hrana populației, în condițiile creșterii ei numerice și ridicării consumului, cit și disponibilități pentru export de produse agricole. Pe baza programului complex de măsuri, inițiat de C.C. al P.M.R., partidul și statul îndreaptă eforturile celor ce muncesc spre dezvoltarea intensivă și multilaterală a a- griculturii, asigură ridicarea nivelului ei de înzestrare tehnică, creșterea producției de îngrășăminte chimice, aplicarea cu consecvență a politicii de cointeresare materială a țăranilor asociați în cooperativele agricole de producție, în scopul creșterii continue a producției agricole.Un obiect al grijii deosebite a partidului și guvernului este îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale oamenilor muncii. Creșterea producției și a eficienței activității în toate ramurile economiei naționale a făcut cu putință înfăptuirea unei serii de măsuri importante în acest domeniu, printre care sporirea salariilor, îmbunătățirea pensiilor, intensificarea construcției de locuințe, extinderea rețelei de școli de toate gradele, a instituțiilor de ocrotire a sănătății etc., asigurîndu-se astfel într-o măsură mereu mai mare satisfacerea cerințelor materiale și spirituale ale oamenilor muncii.Factor activ al vieții internaționale, Romînia militează consecvent, alături de celelalte țări socialiste și alte țări iubitoare de pace, pentru coexistența pașnică între țări cu regimuri sociale diferite, pentru normalizarea relațiilor între state, pentru destinderea internațională și instaurarea unui climat de înțelegere și prietenie între popoare, pentru triumful cauzei păcii. 'Ea și-a lărgit considerabil legăturile internaționale — diplomatice, economice, culturale, tehnico-științifice — ceea ce corespunde interesului propriu, cît și al cauzei cooperării internaționale și apropierii între popoare. Această activitate, alături de remarcabile realizări în dezvoltarea economiei și a culturii, i-au adus Romîniei un binemeritat prestigiu pe arena internațională.Marile progrese realizate în toate domeniile în anii republicii sînt rodul politicii partidului, al muncii pline de abnegație a poporului, însuflețit de țelurile puse de partid. Ceea ce caracterizează viața politică și socială a țării noastre este unitatea și coeziunea poporului în jurul organizatorului și conducătorului încercat al operei de construire a socialismului — Partidul Muncitoresc Romîn. Apropiatele alegeri pentru Marea Adunare Națională și sfaturile populare, în care Partidul Muncitoresc Romîn, sindicatele, organizațiile cooperatiste sătești, U.T.M., mișcarea femeilor și alte organizații obștești, culturale și științifice se prezintă unite în Frontul Democrației Populare, vor prilejui, fără îndoială, o nouă și viguroasă manifestare a unității moral-politice a poporului, o expresie a tăriei de nezdruncinat a orînduirii noastre democrat-populare.Poporul romîn intră în al 18-lea an al republicii plin de încredere în forțele sale, în viitorul luminos pe care și-1 făurește. Milioanele de oameni ai muncii de la orașe și sate sînt hotărîți să pășească mereu înainte pe drumul deschis de orîndui- rea socialistă — drumul înfloririi patriei și al bunăstării poporului.

Desen de Constantin POHRIB

Spre noi sbcceșe 
in înfăptuirea politicii partidului

HOTÄRIRE
pentru aprobarea Dării de seamă asupra 
înfăptuirii planului de stat pe anul 1964 și cu 

privire la planul de stat pe anul 1965Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romîne aprobă Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1964 și cu privire la planul de stat pe anul 1965, prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri.

Conferința raională de partid Roșiorii de Vede, care a avut loc în zilele de 26—27 decembrie 1964, a a- dresat Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn o telegramă în care se arată că oamenii muncii din raionul Roșiorii de Vede, în frunte cu comuniștii, au muncit fără preget pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al III- lea al partidului, obținînd rezultate importante în toate domeniile de activitate. Astfel, planul anual al producției globale pe ansamblul industriei, din raion a fost îndeplinit cu 10 zile mai devreme, realizîn- du-se importante economii și beneficii peste plan. în G.A.S. producțiile planificate au fost, depășite cu 16 la sută la grîu, 35 la sută la porumb și 27 la sută la floarea-soa- relui, iar în cooperativele agricole de producție cu 5 la sută la grîu, 21 la sută la porumb și 25 la sută la floarea-soarelui. în zootehnie s-a înregistrat o creștere substanțială a 

efectivelor de animale și a producției animaliere.Sporurile de producție au dat posibilitatea ca raionul să contribuie cu însemnate cantități de. produse agro-alimentare la fondul central al statului. Succesele obținute sînt o reflectare a creșterii conștiinței socialiste a oamenilor muncii, a dragostei și atașamentului lor nețărmurit față de patria socialistă, față de iubitul nostru partid. Oamenii muncii din raion sînt conștienți că viața nouă pe care o trăiesc astăzi este rezultatul înfăptuirii politicii înțelepte marxist-leniniste a partidului. .în telegramă se arată că membrii de partid din raion, strîns uniți în jurul Comitetului Central al partidului, se angajează ca și în viitor să nu-și precupețească eforturile spre a traduce în viață politica partidului, a obține noi și minunate succese în opera d'e desăvîrșire a construcției socialiste în scumpa noastră patrie — Republica Populară Romînă.

încheierea lucrărilor sesiunii
Marii Adunări NaționaleMarți la amiază au luat sfîrșit lucrările celei de-a șaptea sesiuni a celei de-a patra legislaturi a Marii Adunări Naționale.In lojile oficiale se aflau conducătorii partidului’ și statului.In tribune erau, prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în R.P. Romînă, precum și numeroși invitați.In continuarea dezbaterilor generale 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, au luat cuvîn- tul deputății : Gheorghe Rădoi, ministrul industriei construcțiilor de mașini, iiie Murgulescu, președintele Academiei R. P. Romîne, Nicolae Giosan, prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, și Virgil Cazacu.Marea Adunare Națională a adoptat o hotărîre prin care se aprobă Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1964 și cu privire la planul de stat pe anul 1965.A fost adoptată în unanimitate, prin vot secret, Legea pentru aprobarea bugetului de stat al Republicii Populare Romîne pe anul 1965. după ce proiectul a fost citit pe articole.Trecîndu-se la următoarele puncte ale ordinei de zi, deputatul Gri- gore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, a prezentat proiectul de lege pentru modificarea articolului 25 din Constituția R. P. Romîne, și proiectul de lege pentru modificarea articolelor 11 și 12 din legea nr. 9 din 1952 pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională, iar deputatul Barbu Solomon, vicepre

La ședința de închidere a sesiunii Foto : Gh. Vințilă

ședinte al Comisiei juridice a M.A.N., a expus rapoartele comisiei asupra acestor proiecte de lege.Marea Adunare Națională a adoptat în unanimitate prin vot secret Legea pentru modificarea articolului 25 din Constituția R. P. Romîne și Legea pentru modificarea articolelor 11 și 12 din Legea nr. 9 din 1952 pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională.După modificarea adusă, articolul 25 din Constituția R. P. Romîne are următorul cuprins : „Marea Adunare Națională este alcătuită din 465 de deputați aleși de către cetățenii romîni, pe circumscripții electorale, cîte un deputat pentru fiecare circumscripție. Circumscripțiile electorale, cuprinzînd același număr de locuitori, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat“.Astfel, considerîndu-se că reprezentarea alegătorilor în organul suprem al puterii de stat este asigurată în momentul de față în mod corespunzător, numărul deputaților în Marea Adunare Națională nu va mai crește, ca pînă acum, la fiecare legislatură, în raport cu sporul natural al populației, ci va fi stabil, de 465 de deputați, număr egal cu cel al deputaților din actuala legislatură.Articolele 11 și 12 din legea nr. 9 din 1952, modificate, reproduc dispozițiile articolului 25 din Constituția R. P. Romîne, în noua lui redactare.La ultimul punct de pe ordinea de zi, Marea Adunare Națională a adoptat prin vot secret Legea pentru ratificarea decretelor normative emise de Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne de la 29 decembrie 1963 pînă la 26 decembrie 1964.

în încheierea lucrărilor sesiunii a luat cuvîntul tovarășul Ștefan Voi- tec, președintele Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne, care a spus: In cadrul lucrărilor sale, deosebit de rodnice, Marea Adunare Națională a dezbătut amplu și a aprobat în unanimitate Darea de seamă a- supra înfăptuirii planului de stat pe anul 1964 și cu privire la planul de stat pe anul 1965, precum și bugetul de stat pe anul 1965. Cuvîntă- rile numeroase și cuprinzătoare, rostite în cursul dezbaterilor, au dat expresie hotărîrii și avîntului cu care întregul nostru popor înfăptuiește politica înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn, politică de continuă dezvoltare economică și social-culturală a patriei noastre, de ridicare sistematică a nivelului de trai al poporului, neabătutei hotă- rîri a oamenilor muncii de a îndeplini și depăși prevederile planului de stat pe ultimul an al șesenalului, temelie puternică pentru dezvoltări viitoare. în cursul sesiunii au fost adoptate, de asemenea, legile prin care se asigură un număr stabil de deputați în Marea Adunare Națională și se ratifică decretele normative emise de Consiliul de Stat al R. P. Romîne între sesiunile Marii Adunări Naționale.îngăduiți-mi, dragi tovarăși, ca în numele Biroului Marii Adunări Naționale să vă felicit din toată inima cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a republicii noastre și să vă adresez pentru noul an urările cele mai calde de sănătate și de noi succese în activitatea dv. dăruită, împreună cu strădania întregului nostru popor, propășirii patriei, triumfului cauzei socialismului și păcii. Totodată, adresez calde mulțumiri invitaților care au participat la lucrările noastre. (Agerpres)
în paginile III, IV, V, VI, VII

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NATIONALE

Dezbateri la Darea de 
seama asupra înfăptuirii 
planului de stat pe anul 
1964 și cu privire la planul 
de stat pe 1965, precum și 
la proiectul bugetului pe 
1965.

Manifestări
consacrate aniversării Republiciiîn Capitală și în țară, la cluburi, cămine culturale, case de cultură, în instituții de învățămînt superior și unități militare au loc în aceste zile numeroase manifestări consacrate celei de-a 17-a aniversări a proclamării Republicii Populare Romîne.Marți, la sala mică a Palatului R. P. Romîne, în cadrul simpozionului cu tema „Republica Populară Romînă sub steagul socialismului“, au luat cuvîntul academicienii Eugen Bădărău, Aurel Avramescu și poetul Eugen Frunză. Tot marți, la uzinele „Semănătoarea“ și Uzinele de mașini electrice din Capitală, au fost ținute conferințe despre semnificația zilei de 30 Decembrie. La Teatrul C.C.S., Ansamblul de cîn- tece și dansuri al Sfatului popular al Capitalei a prezentat un spectacol închinat aniversării republicii.In regiunea Ploiești, în numeroase cluburi muncitorești și în peste 300 de cămine culturale au avut loc expuneri, simpozioane și seri literare închinate zilei de 30 Decembrie, la care au participat aproape

40 000 de petroliști, metalurgiști, mineri, țărani cooperatori și alți oameni ai muncii din regiune.La Hunedoara, la conferința care a avut loc marți în sala Casei de cultură, au luat parte peste 700 de furnaliști, oțelari, laminatori și alți oameni ai muncii din localitate, în aceeași zi, peste 1 000 de operatori, chimiști, mecanici, laboranți, ingineri și maiștri din secțiile Combinatului chimic Borzești, au participat la conferința consacrată celei de-a XVII-a aniversări a proclamării Republicii Populare Romîne.La Cluj, în sala festivă a Palatului culturii a avut loc simpozionul „R. P. Romînă în plină înflorire“, organizat de Comitetùl orășenesc de cultură și artă, în cadrul căruia au luat cuvîntul prof. univ. Ștefan Pascu, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, conf. univ. Mircea Stoica, și alții.Manifestări închinate aniversării republicii au mai avut loc la clubul muncitoresc „1 Mai“ din Timi

șoara, uzinele textile „30 Decembrie“ Arad, uzinele „Oțelul Roșu“, Uzinele constructoare de mașini din Reșița și în alte întreprinderi și instituții bănățene, precum și la clubul minier Iacobeni, întreprinderea forestieră Vatra-Dornei — regiunea Suceava, și în multe alte localități ale țării.La adunările care au loc în a- ceste zile în școli, la cluburile și casele pionierilor, elevii se întîlnesc cu activiști de partid și de stat, cu muncitori evidențiați în întrecerea socialistă, oameni de știință și cultură, ofițeri ai forțelor noastre armate, care le vorbesc despre actul istoric de la 30 Decembrie 1947, despre trecutul glorios de luptă al partidului și poporului nostru, despre mărețele realizări obținute după eliberarea țării.în școli și în așezămintele de cultură au fost organizate expoziții și fotomontaje oglindind aspecte din realizările R. P. Romîne. (Agerpres)

la craiova’ a intrat în funcțiune 

primul grup de 50 MW al centralei 

electrice de termoficare
CRAIOVA (coresp. „Scînteii’). — 

Acum, în prag de an nou, a intrat 
în funcțiune, legîndu-se la sistemul 
energetic național, primul grup de 
50 MW al centralei electrice de ter
moficare din Craiova. Acest agregat 
a fost fmportat din R. S. Cehoslova
că. Centrala electrică de termofica
re de la Craiova, care va fi în etapa 
finală una dintre cele mai mari uni
tăți energetice din țară, va alimenta 
cu energie electrică și termică Com
binatul chimic din localitate. Uzina 
de aluminiu Slatina, precum și nu
meroase localități. Primul grup, ca 
și întreaga centrală, sînt proiectate 
de Institutul de studii și proiectări 
energetice, iar lucrările de execuție 
sînt efectuate de Trustul de con
strucții și montaje energetice din 
București. La acest grup electrogen 
constructorii au executat aproape 1 
milion mc de săpături și au turnat 
peste 60 000 mc de betoane.

La punerea în funcțiune a noului 
agregat s-au evidențiat inginerul 
Vera Cuțui, maiștrii Ion Baciu și

Constantin Rebedia, montoril din 
brigăzile conduse de Aurel Bratu, 
Alexandru Drelniciuc, Gheorghe An- 
driță, sudorii Nicolae Nicolae, Eu
gen Popescu și alții. Probele tehno
logice ale primului grup intrat în 
funcțiune au fost făcute cu cadre 
pregătite pe șantier.

Stație nouă de agrocalcare
Marți a intrat în probe de funcționare, 

noua stație de agrocalcare de la Fabrica 
de ciment din Bicaz, una dintre cele mai 
mari stații de acest fel din țară. Utilajele 
acesteia sînt construite în țară și asigură 
mecanizarea și automatizarea completă a 
procesului de producție, Stația de la Bi
caz are o capacitate anuală de 250 000 
tone de calcar măcinat destinat agricul
turii. Materia primă folosită aici o con
stituie calcarul brut extras din cariera 
fabricii.
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la această aniversare a Republicii raportează importante realizări în muncă.
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a șantierului, bă

prins sub oglinda 
unde suie aseme-

,.Raportăm partidului". Sute și sute de telegrame și scrisori care se încrucișează în
aceste zile pe drumurile țării încep cu aceste cuvinte. Ele redau bogatul bilanț de fapte — 
realizarea angajamentelor luate, îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor planului anual,
ridicarea calității produselor, obținerea de economii și beneficii suplimentare etc. — pe 
care oamenii muncii îl fac în pragul ultimului an al șesenalului ; sînt mărturii emoționante 
ale patriotismului fierbinte, ale abnegației ca care întregul nostru popor dă viață politicii 
partidului.

Prezentăm, în pagina de față, cîteva din colectivele de întreprinderi și șantiere care

Cițiva dintre oamenii oțelului hunedorean: echipa condusă de prim-topitorul Ion Prodan de la cuptorul nr. 1 
al Oțelăriei Martin nr. 2. In fotografie: Ion Prodan, prim-topitor. Cluj Osvald, maistru, Augustin Giurgea.Aristica

Singereanu și loan Popovici, oțelari Foto : R. Costin

Prin munca entuziastă a constructorilor se desface tot mai larg uriașul
evantai de beton al barajului. (Fotografie luată zilele acestea de la ba

rajul hidrocentralei „16 Februarie“-Argeș)
Foto : A. Cartojan

O reîntîlnire cu siderurgiștii Reșiței și Hunedoarei este întotdeauna plăcută, cu atît mai mult acum, în aceste zile de sfîrșit de an, cînd mașinile de calcul din cele două mari combinate adună — cifră cu cifră — bogata recoltă de metal a lui ’64. Cu fețele luminate de zîmbet, cu satisfacția datoriei împlinite, o- țelarii, furnaliștii, laminatorii, coc- sarii îți arată graficele întrecerii : toate angajamentele din acest an sînt realizate — iar unele substanțial depășite; în ce privește planul, atît Reșița, 'cît și Hunedoara au sărbătorit „revelionul“ încă din cea de-a doua decadă a lui' decembrie. Niciodată — sînt unanimi în a te informa oamenii siderurgiei — n-au fost obținute asemenea realizări ca în anul acesta care a marcat hotarul a două decenii de la eliberarea țării. Istoria unor asemenea izbînzi se cere deci consemnată.
...Era în primele zile ale anului. Adunați în consfătuiri de producție muncitorii Hunedoarei și Reșiței a- nalizau, chibzuiau, hotărau. Aveau în față cifrele planului pe 1964, le confruntau cu posibilitățile concrete de la locurile de muncă, cu realizările anului precedent, și-și formulau primele angajamente în întrecere.„Ne luăm angajamentul“... Hunedoara hotăra : peste planul anual — 5 000 tone fontă, 10 500 tone oțel Martin și electric, 6 000 tone blumuri, 2 000 tone cocs ; economii la prețul de cost — 37 000 000 lei. Urmînd
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prețui de cost 81 000 000 lei 
(pe 11 luni).exemplul hunedorenilor, reșițenii a- nunțau și ei cifre importante. Acestea au fost — în mare — angajamentele începutului, pentru ca, pe parcurs, colectivele celor două cetăți de foc să le sporească de cîteva ori. Acum, angajamentele se confruntă cu faptele. Casetele care însoțesc reportajul redau cîteva din cifrele cu care siderurgiștii Reșiței și Hunedoarei jalonează principalele lor realizări despre care raportează partidului la acest sfîrșit de an.Să ne oprim asupra cîtorva din a- ceste realizări. începem cu ceea ce ne-am obișnuit să numim „pîinea furnalelor“, cu cocsul, element de bază al producției de metal. Fără cocs nu poate fi concepută producția de fontă, fără fontă — cea de oțel, fără oțel — fabricația de laminate. Alături de minereuri, cocsul constituie deci primul termen în această

eta arma
trepte, și să fie formulată astfel : „întreaga cantitate de fontă dată peste prevederile planului șă fie obținută cu cocs economisit“. Hotărî- re care a fost adoptată deopotrivă de furnaliștii Hunedoarei și ai Reșiței.Acum, la ora de bilanț, situația se prezintă astfel : furnaliștii din Hunedoara nu numai că s-au ținut de cuvînt și au produs întreaga cantitate de fontă peste plan utilizînd cocs economisit, dar ș>șu asigurat și o‘rezervă de'economii. Față' de prevederile de consum specific planificat, ei au economisit în plus circa 83 000 tone de cocs (în 11 luni). Reșițenii au economisit și ei 12 000 tone de cocs. în total economii de aproape 100 000 de tone.în realizarea practică a acestei inițiative furnaliștii au avut ca principali aliați nu numai pe cocsari (care au îmbunătățit rezistența mecanică a cocsului) sau pe mineri (furnalele au primit în acest an minereu de mai bună calitate) ci și tehnica modernă cu care sînt dotate puternicele agregate pe care le stă- pînesc. Am urmărit zilele acestea la lucru furnalul nr. 1 de 700 mc de la Reșița. în schimb — echipa furna- listului Cristache Bănică. Cu cîtă precizie se supunea marele agregat comenzilor omului! Echipa a primit programul de lucru (la încărcare, atîta cocs, atîta minereu, temperatura la gîtul furnalului atît, etc. etc.) pe care apoi, cu ajutorul butoanelor de la tablourile de comandă l-a transmis furnalului. Și, iată, automatele au pornit să-și facă datoria : au pus în mișcare elevatoarele, cîntarele automate, întregul mecanism de încărcare. Totul precis, riguros, exact. Nici un kilogram de cocs sau de minereu mai mult sau mai puțin decît prevedea rețeta de încărcare.Elaborarea rețetei de încărcare, a- legerea soluțiilor optime n-a fo.st deloc un lucru ușor ; a costat multe, multe ore de studiu, de observații, de analize. Iată de ce deși la furnal lucra doar echipa lui Bănică, aveam impresia că se află de față întregul colectiv de furnaliști ai combinatului — ingineri și maiștri, cercetătoti din laborator și șefi de echipă, primi topitori și topltori de rînd, întreaga experiență acumulată, învățăturile desprinse din cărți de specialitate, e- forturile întregului colectiv de a promova soluții la nivelul tehnicii moderne.

specialiști din combinat, ei au pus la punct două metode noi de reparare a cuptoarelor la cald, care au dat posibilitate oțelarilor de aici să reducă timpul de imobilizare a cuptoarelor în reparații de la 4 la sută, la aproximativ 1 la sută. Asta înseamnă multe zile prețioase smulse timpului neproductiv și cîștigate pentru producție. Și aici, în dogoarea cuptoarelor, fiecare zi înseamnă sute de tone de oțel. (Hunedoara anului 1964 realizează în numai 18 zile o cantitate de oțel egală cu întreaga ei producție din anul 1948).
★I-am întîlnit zilele acestea pe țelarii Hunedoarei și Reșiței platformele cuptoarelor, în seînteie- rea probelor luate din cuptor — veritabil foc de artificii — elabo- rînH noi mărci de oțeluri, îmbunătățind, în strînsă legătură cu laboratorul, calitatea celor din producția
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prețul de cost — 13 000 000 
lei (pe 11 luni)curentă ; pe furnaliști — conducînd cu îndemînare pe rine șuvoaiele de foc ale fontei topite ; pe laminatori, la pupitrele de comandă ale modernelor agregate ce modelează metalul în atîtea și atîtea sortimente de laminate trebuitoare industriei constructoare de mașini. I-am întîl- nit, de asemenea, pe mulți din a- cești harnici și îndrăzneți făuritori ai metalului, în însuflețite adunări de producție dezbătînd cu pasiune și competență prevederile de plan pe 1965 — ultimul an al șesenalu- lui. I-am văzut cîntărind fiecare posibilitate, fiecare rezervă, cu hotă- rîrea de a duce mai departe experiența de pînă acum, de a o fructifica mai larg. Și tot cu acest prilej i-am auzit hotărînd : „Ne luăm angajamentul“. Cuvinte obișnuite, dar cît de frumos sună ele acum în lumina realizărilor cu care siderur- giștii patriei încheie acest al 20-lea an al vieții noastre noi I

Grivifa — îmi spune cineva — este o 
Istorie gravă, copleșind nu atît orizontala 
timpului, cît, mai ales, adîncimea lui. Au
torul metaforei, sînt sigur, n-a vrut să șle
fuiască niște cuvinte, să le facă să sune 
frumos. In precipitata succesiune a ano
timpurilor, omul simțise probabil pe pie
lea lui dușmănia gerului tăiat de gloanțe, 
în Februarie '33, participase la ' asaltul 
eroic al Griviței în lunga iarnă a nemul
țumirilor sociale, fusese martor al încre
derii, și hotărîrii semănate de partid pe 
ogorul sufletesc atît de fertil al poporu
lui nostru, în primele primăveri socialiste. 
Aici, în patrulaterul acesta industrial, pa
ginile de istorie s-au scris într-un ritm 
trepidant. O istorie temeinică, îndrăz
neață.

Trei tineri muncitori de la secția ca- 
zangerie (primul, Ion Constantin, secreta
rul organizației de partid, nu are mai 
mult de 30 de ani) sînt gata să mă ajute 
să-mi umplu carnetul cu însemnări.

— Uz'na noastră, reprofilată, a devenit 
acum foarte tînără...

In fosta hală de reparat cazane de lo
comotive, utilată cu mașini moderne de 
înaltă productivitate, se confecționează 
coloane de 30—40 metri lungime, des
tinate industriei chimice, rezervoare de 
mare capacitate, utilaje pentru instalații 
de reformare catalitică, transformatoare, 
silozuri, schimbătoare de căldură, utilaje 
pentru acid sulfuric. De cîțiva ani 
producția uzinei este destinată com
binatelor chimice de la Turnu Măgurele, 
Craiova, Borzești, rafinăriilor de la Onești, 
complexelor industriale de la Brăila și 
Călărași. O parte din utilajele chimice și 
petrolifere construite aici pleacă mai de
parte, peste graniță, străbătînd drumurile 
comerțului extern. In noua sa ipostază, 
„Grivița Roșie" îmi întregește sentimen
tul că tinerețea ei a încetat să mai fie 
un simplu simbol.

Chiar și maistrul Dumitru Tudose, unul 
din eroii preferați ai reporterilor, conver
tit acum la o altă meserie, a împrumutat 
parcă ceva din expresivitatea specifică ti
nerilor. Ascultîndu-i explicațiile referitoare 
la sudarea automată a coloanelor, subli
niate permanent de gesturi vii, în
cerc să regăsesc vechiul cazangiu 
cu ochii potoliți în cadranul fe
ței lunguiețe, înnegrite de funingine. Nu 
reușesc. N-am timp de meditații, trebuie 
să mă încadrez în ritmul lui. Omul care 
a „lansat" nenumărate serii de muncitori, 
astăzi experimentați, îmi prezintă cea mai 
recentă mîndrie a sa : pe Gheorghe Cris- 
tea, conducător de mașină, calificat la

locul de muncă. Răsfoiesc certificatele de 
recepționare a lucrărilor executate de a- 
cesta. Toate cu aprecieri bune în ce pri
vește calitatea.

Dumitru Tudose 'îmi zîmbeșfe. Sigur, 
se formează o nouă . tradiție, dar din 
cealaltă, ceferistă, va rămîne totuși esen
țialul : calitatea de a fi mereu în frunte. 
„Grivița Roșie" vrea să se vorbească 
despre dînsa cu verbul la prezentul activ.

De altfel, preocuparea tuturor muncito
rilor de a realiza produse la nivelul cel 
mai avansat al tehnicii moderne confirmă 
din plin prezența uzinei în actualitate. 
Grija deosebită pentru amănunt, calitatea 
lucrului de finisaj pot fi observate ime
diat. îmi dau seama, de pildă, că o cro
ială greșită la trasaj, s-ar descoperi tocmai 
la asamblare, făcînd inutilă munca de rin- 
delare, de roluire, de sudură. Dar nu, așa 
ceva nu se înfîmplă, fiindcă ochiul per
sonajului meu — „CALITATEA" — stă 
veșnic treaz. Dincolo, în secția de montaj, 
unde se finalizează produsele uzinei, aflu 
că lunar se lucrează aproximativ 1 300 
tone utilaje tehnologice. îmi place să a- 
sist la montarea interioarelor la coloane. 
O muncă migăloasă în care Ion Marinescu 
demonstrează o precizie uimitoare.

Muncitorii Griviței raportează partidu
lui acum, la sfîrșit de an, că nu li s-a re
fuzat nici o comandă. Serviciul C.T.C. a 
primit numeroase scrisori de mulțumire 
de la beneficiari. Probabil că la despăr
țire ar fi trebuit să-i spun personajului 
meu :

— La revedere și noi succese, Cali
tate I

Mi s-a părut însă că sună cam poema
tic. „Grivița Roșie" e mult prea concretă 
în ceea ce face.

Sfirșit de decembrie. Sub cerul de 
sticlă al dimineții de iarnă, se simte 
răsuflarea caldă . ■ ■ ■ -
taia neîntreruptă a inimii sale. în 
vecinătatea rîului 
de gheață, acolo 
nea unot trepte spre lumină pieptul 
de beton al barajului, ca și în adîn- 
cul muntelui, tăind în cremene vii
toarea albie a apelor, oamenii Ar
geșului ies în calea Anului Nou cu 
buchetul izbînzilor lor în muncă. Cei 
mai mulți dintre constructori vor săr
bători pentru a doua oară revelio
nul, la miezul nopții, cînd 1964 predă 
din mers ștafeta lui '65, bucuroși că 
pot raporta partidului împlinirea cu- 
vîntului dat. Mai mult, mai repede, 
mai bine. Sub semnul acestor însu- 
flețitoare țeluri au lucrat și lucrează 
toți acei ce înalță minunata cetate 
a luminii de pe Argeș. Despre fapte
le lor își propun să vă vorbească 
acum, la cumpăna dintre ani, și a- 
ceste însemnări.

...Culmile împădurite se apropie 
una de alta de parcă ar vrea să se 
îmbrățișeze. Locul e cunoscut sub 
numele Valea cu Pești. Dar de mult 
n-au mai țîșnit pe aici săgețile cu 
reflexe argintii ale păstrăvilor. Alta 
e faima de astăzi a meleagurilor. Au 
făurit-o minerii și betoniștii care, 
pornind asaltul asupra muntelui, îi 
supun tăriile, înaintînd tot mai mult 
spre inima lui. Au fost presiuni uria
șe în tunele. Și oamenii le-au biruit. 
Au fost izvoare subterane, țîșnite 
cînd nimeni nu se aștepta. Și oa
menii le-au biruit. Erele geologice 
așezaseră în calea minerilor cea 
mai încăpățînată dintre roci. Și ceea 
ce părea cu neputință de înfăptuit 
au făcut totuși constructorii. Le-a 
sărit în ajutor tehnica modernă. Le-a 
dat forță și avînt cuvîntul partidu
lui. Ca într-un jurnal de campanie 
sînt consemnate victoriile : marți, 17 
noiembrie, și-a îndeplinit planul a- 
nual brigada de betoniștl condusă 
de Francise Fülop ; sîmbătă, 21 
noiembrie a fost rîndul brigăzii de 
mineri în frunte cu Augustin Duncă 
să raporteze îndeplinirea planului 
anual, iar o zi mai tîrziu li se aso
ciază și brigada de la reprofilare 
condusă de Constantin Cucu. Din
colo de două cifre grăitoare : pro
ductivitatea muncii a crescut cu 16,1 
la sută, valoarea economiilor supli
mentare se ridică la peste 420 000 de 
lei — e vorba înainte de toate de e- 
fortul colectiv, de pasiunea cu care 
constructorii au muncit pentru a în
cheia dnul cu un bilanț bogat.

...Pe șoseaua ce se cațără temerar 
spre creste, purtată peste prăpăstii 
de umeri) puternici ai viaductelor, 
gonesc neîncetat mașinile, renumiții 
„cărăbuși" Căci, nesățioasă, fabri
ca de betoane înghite într-una ci
ment. Sub loviturile de bici ale vîn- 
tului aspru stîrnit dinspre Făgăraș, 
benele dansează pe cablu, coborînd 
apoi spre noua lamelă a barajului. 
Privindu-le, ai parcă imaginea unei 
măiestrite aterizări cu parașuta la 
punct fix. Oamenii se mișcă repede, 
cu acea siguranță pe care ți-o dă
ruiește experiența. A trecut un an și 
două luni de la acea însorită zi de 
octombrie cînd, la orele 12 și 10 mi
nute, benistul Traian Alupoaiei a 
depus prima benă cu beton la vatra 
barajului. Și iată că astăzi, uriașa 
poartă ce va zăgăzui apele Argeșu
lui a crescut asemeni voinicului din 
poveste, graficele înregistrînd cel 
de-al 210 000-lea metru cub de beton. 
La ceasurile dimineții, inginerul Ste- 
lian Mazilu, cel care a poposit pe 
șantier cînd gazdă l-a fost doar si
hăstria muntelui, e mîndru de succe
sele schimbului de noapte pe care 
l-a condus : au fost turnate 106 bene. 
La calitate, nota 10. Rîndurile maiș
trilor calității cresc în același pas cu

barajul. Printre ei, la loc de frunte : 
Petre Toșa, Constantin Prisăcaru.

...Cobori 560 de trepte de ciment 
prin galeria cablelor și, deodată, se 
deschide în adîncuri o imensă cu
polă. încă în vara acestui an aici 
mai lucrau minerii din brigăzile lui 
Traian Irimuș, Constantin Moșneguțu 
și Augustin Duruș, mai răsunau puș- 
căturile. Acum, sala centralei subte
rane e betonată, primul pod a fost 
montat, iar la prima turbină au fost 
aduse agregatele. Este de-a dreptul 
impresionantă imaginea pe care o 
oferă acest adevărat palat făurit cu 
eroism și măiestrie de constructori 
la mai bine de o sută de metri sub 
albia Argeșului.

...Vestea s-a răspîndit pe întregul 
șantier : la lotul Aref au fost exca
vați și betonați în ultima lună peste 
60 metri liniari de galerie. La ieșirea 
din schimb, minerii brigăzii conduse 
de Alexandru Farcaș au fost sărbă
toriți în toată legea. Cel mai darnic 
cu îmbrățișările era Gheorghe Faso
le, șeful brigăzii, care lucrează în 
amontele tunelului. în aceeași zi, el 
s-a simțit îndemnat să trimită zia
rului de șantier „Făclia Hidrocentra
lei" și cîteva rînduri; „Noroc bun, to
varăși din aval și spor la muncă 
pentru depășirea recordului pe care 
l-ați stabilit. Iată urarea pe care v-o 
facem noi, minerii și betoniștii din 
galeria amonte”.

...Cine n-a auzit de Pavel Oței. șl 
de Tudor Moraru ? Ei au străpi^s 
tunelul de la Bicaz ; și cît de emo
ționantă a fost clipa cînd și-au strîns 
cu putere mîinile, ca între bărbați, 
întîlnindu-se la ochiul de lumină al 
străpungerii. Pasiunea de constructor 
i-a mînat apoi la Argeș. Tudor Mo
raru și oamenii lui scormonesc mun
tele în galeria Rotunda aval. Aici, 
roca nu se lasă cucerită așa, cu una 
cu două. înainte vreme, îndată ce 
era excavat un inel, trebuiau să intre 
în acțiune betoniștii. Aceasta, după 
vechea metodă, cînd abia se obți
neau 8—10 m 1 pe lună. După cău
tări creatoare, specialiștii au expe
rimentat cu succes o nouă tehnolo
gie care constă în sprijinirea exca- 
vației cu ancore betonate, cintre și 
spriț-beton. Moraru și-a însușit-o re
pede, mobilizînd întreaga brigadă 
pentru aplicarea ei. Rezultatele ? 
Peste 20 ml pe lună, iar la multe 
fronturi chiar 27. Calitatea ? Excep
țională. La rîndul său, Pavel Oțet, 
împreună çu brigada din amonte, a 
pus în practică noua tehnologie și 
dacă n-ar fi fost niște buclucașe 
de surpături care le-au cam dat 
bătaie de cap, și rezultatele lor 
erau astăzi asemănătoare. Oricum 
însă, Oțet a apăsat pe „accele
rator", cum îi place să spună, și, 
în ciuda obstacolelor care mai . 
există, înaintează vîrtos sub munte. 
Astăzi, la galeria de fugă, una din 
marile lucrări de pe șantierul hidro
centralei, minerii și betoniștii au dat 
un nou avînt întrecerii socialiste, ra- 
portînd partidului izbînzile în mun
că. Simțămintele lor prind glas prin 
versurile unui poet amator, munci
tor pe șantier, care, în „Poem parti
dului" publicat în ziarul de șantier, 
spune : „Stau și scriu poemul cu 
mîna încă mirosind a mortar ; așa 
voi cimenta mai bine versurile... Par
tidului voi închina cel mai tînăr 
poem...*.

PAGINĂ REALIZATĂ DE: Con
stantin MITEA, Ion MĂRGINEA- 
NU, Constantin MORARU, Ma
nde AUNEANU, Nistor ȚUICU, 
coresp. „Scînteli", Lorand DEAKI, 

coresp. „Scintell

De astădată să aducem sub lupa unei observări mai atente cîteva din cifrele în care se înscriu realizările oțelarilor. Totalizate, depășirile de plan ale celor două combinate — la care se mai adaugă și realizările celorlalte uzine siderurgice ale țării — însumează, așa cum s-a arătat la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale — circa 125 000 tone de oțel. Practic această cantitate înseamnă, cu unele aproximații, producția pe un an a unuia din cuptoarele Martin de capacitate mijlocie. Cu alte   ... cuvinte, s-ar putea spune că alături relație a metalului. N-a fost deloc, de cuptoarele existente în cele două ‘ - •..... - - uzțne mari, a „produs“ în acest anun nou cuptor ; un cuptor nevăzut, pentru construcția căruia nu s-au făcut investiții bănești, dar care a necesitat, firește, serioase investiții de cunoștințe tehnice, de pricepere, de temeinică organizare a muncii.In cronica întrecerii din acest an merită un spațiu important metodele concepute de cunoscuții oțelari hunedoreni Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste, și Aurel Stanciu. de la oțelăria nr. 2. Sprijiniți de

întîmplător deci că una din inițiativele pe care le-a generat întrecerea siderurgiștilor a fost tocmai cea privitoare la mai buna gospodărire a cocsului, la economisirea lui. Inițial, furnaliștii hunedoreni au hotărît să realizeze lunar 1000 tone de fontă, folosind pentru a- ceasta numai cocs economisit ; ulterior această inițiativă s-a amplificat devenind : „Să lucrăm cel puțin o zi pe lună cu cocs economisit“ ca apoi, în acest an, ea să urce noi

(Exigență
Să fi fost în 20 decembrie. 

In vraful de zeci de telegra
me și scrisori sosite la redac
ție, una purta antetul fabri
cii „Teba" din Arad. Scrisoa
rea de la „Teba" anunța în
deplinirea înainte de termen 
a sarcinilor planului anual 
de producție. Și mai nota : 
„în 1964 au fost semnalate 
cu 50 la sută mai puține de
fecte de țesături decît în 
1963“

Am reținut cîteva aprecieri 
auzite la fața locului cu oca
zia unei vizite recente. „Fără 
să se întîlnească între ei, 
beneficiarii noștri — foarte 
mulți dacă ar fi să-i numă
răm, cumpărătorii de la raft, 
fabricile de confecții — sînt 
unanimi. Practic, pe tot anul 
1964 n-am primit nici o recla- 
mație" (directorul fabricii). 
„E un semn bun cînd aflăm 
că țesăturile noastre nu zăbo-

vesc în magazine (șeful con
trolului tehnic de calitate al 
fabricii). „Cînd se desfășoară 
valul de țesături, ni se comu
nică cu precizie milimetrică: 
cîți metri am produs și mai cu seamă de ce calitate este 
munca noastră. Producția 
merge braț la braț cu calita
tea. Luna trecută nu am avut 
nici un metru de țesătură cu 
defect". (Ioana Mihali, țesă
toare).

Am în față un tabel. Sute 
de nume de muncitoare țesă
toare. Printre ele Ioana Mi
hali, Ghizela Naghy, Maria 
Stef... In dreptul fiecăreia o 
sumă. O semnătură. Primă de 
calitate, 
fiu din 
mănunt, 
extra + 
= 100 la

La

In multe cazuri a- 
rubrici și un alt a- 
esențial. Producția 
cea de calitatea I 
sută.

scara întreprinderii, 
specificului muncii lor, 2 500 
de oameni ies din anonimat. 
Prin cuvîntul suprem al 
muncii : Calitatea.

:

Pe porțile acestui combinat au ieșit anul acesta importante cantități de produse lemnoase
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O fotografie. Trei oameni în prim plan studiază o schiță. în planul al doilea se vede o sondeză de foraj. Fotografia publicată în numărul din 22 martie 1959 al ziarului „Scînteia“ avea următoarea explicație : „De cîteva zile în comuna Bucecea, raionul Botoșani, au sosit ingineri, geologi, proiectanți și tehnicieni care fac pregătirile pentru deschiderea șantierului unei noi fabrici de zahăr“.La 23 august I960, deci la numai 17 luni de la începerea lucrărilor, construcția fabricii era gata.Fabrica are acum la activul ei 5 campanii de fabri-

cație. Zilele trecute am fost din nou oaspetele muncitorilor de la Bucecea. Chiar dacă cunoști fabrica, te impresionează gradul înalt de mecanizare și automatizare.Pe data de 19 decembrie, la orele 3 dimineața, cîn- tarul automat al fabricii a înregistrat cea de-a 38 000-a tonă de zahăr din actuala campanie de fabricație. O dată cu aceasta se anunța îndeplinirea planului anual de producție cu înainte de termen.In ce privește calitate, colectivulmîndrește cu rezultate frumoase. Față de 0,020 la sută umiditate, cît prevăd normele, zahărul obținut la Bucecea are o umiditate de numai 0,010—0,015 la sută.La Bucecea se fabrică a- cum ultimele cantități de zahăr din această campanie.

12 zileindicii de fabricii se

Colectivul Combinatului pen
tru industrializarea lemnului de 
la Gălăuțaș va sărbători peste 
cîteva săptămîni împlinirea a 
șase ani de la intrarea în func
țiune a întreprinderii. Față 
de 1959, anul cînd combinatul 
a început să lucreze cu întrea
ga sa capacitate, producția glo
bală a crescut în proporție de 
508 la sută, productivitatea 
muncii este acum de. 2,72 ori 
mai mare decît în 1959. La 
aceasta 
tul în primul 
ca nouă
combinatul. Dar modernele 
mașini trebuiau mînuite cu 
pricepere. Pe lîngă muncitorii 
cu deprindere în mînuirea ma
șinilor veniți din alte părți, 
mulți vechi tăietori de lemne 
din partea de sus a Mureșului 
au devenit și ei muncitori ca
lificați. Prin școlile de califi-

și-a spus 
rînd 

cu care este
Dar

cuvîn- 
tehni- 
dotal

care de aici au trecut sute de 
oameni ; 95 la sută din munci
torii combinatului au tost ca
lificați aici, în întreprindere. 
An de an, pentru noile combi
nate din Gherla, Comănești, - 
Blaj au fost pregătite la Gă- 
lăuțaș sute de cadre calificate.

La secția de placaj, unde în 
trimestrele I și II din acest an 
au fost semnalate unele defi; 
ciențe privind calitatea, s-a în-' 
ființat o brigadă 
mașinile de îmbinat benzi 
furnir 
brigăzii 
printr-o 
muncii, 
planului 
li lăți 
tat, 
lui de fag s-au realizat 876 mc 
produse de calitate superioară 
peste prevederile planului. Prin 
rezultatele obținute, colectivul 
C.I.L. Gălănțaș a pregătit con
dițiile unui an și mai rodnic.

complexă la 
de 

longitudinale Membrii 
au reușit să asigure, 
bună organizare a

realizarea ritnucfl n 
și obținerea unei ca-

superioare. Ca rezul
ta producția placafu-
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Cuvîntul deputatului Mihail Florescuîn cursul anului 1964, în industria petrolieră și industria chimică s-au realizat importante sporuri de producție și creșteri la indicatorii calitativi ai planului de stat, în industria de petrol s-a obținut în acest an o producție cu 7,2 la sută mai mare decît în 1963 ; cea mai mare parte s-a realizat pe baza creșterii eficienței economice și valorificarea țițeiului și a gazelor naturale. încă din anul 1964, extracția de țiței a depășit nivelul stabilit inițial pentru anul 1965. în acest an s-au extras 160 000 tone de țiței și circa 1,3 miliarde mc gaz metan peste realizările anului 1963. Gradul de utilizare a gazelor de schelă, stabilit în planul șesenal la un nivel de 95 la sută pentru anul 1965, s-a realizat în trimestrul patru al acestui an în proporție de 98 la sută, procent neatins niciodată încă în industria petrolieră.Pentru creșterea continuă a extracției de țiței și gaze naturale, în baza Directivelor stabilite încă de la primul Congres al P.M.R., s-a acordat o atenție deosebită lucrărilor de prospecțiuni geologice pentru descoperirea de noi rezerve care să asigure exploatarea acestor bogății naturale pe o perioadă de lungă durată. Forajul total a depășit cifra de 1 600 000 metri, din care forajul geologic reprezintă peste 900 000 metri.In anul 1964 s-a trecut la explorări de structuri geologice la adîncimi de peste 3 000 metri, lucrările executîndu-se cu instalații moderne, în mare parte fabricate de industria noastră constructoare de mașini. La cea mai adîncă sondă, forată cu instalația fabricată de uzina „1 Mai" Ploiești, s-au săpat 5 330 metri ; încă patru instalații sapă acum dincolo de 4 000 metri. în cursul anului viitor, trei din sondele de mare adîncime în curs de foraj sînt programate să depășească 6 000 metri. Trebuie subliniat faptul că inginerii, brigadierii și lucrătorii din foraj și-au însușit într-un timp foarte scurt și în condiții bune tehnica atît de complicată a forajului de adîncime.Datorită noilor instalații realizate în rafinării, pentru anul 1965 se prevede o creștere de 43 la sută a valorii produselor obținute dintr-o tonă de țiței supusă prelucrării, în raport cu 1959, depășindu-se astfel sarcina stabilită în acest domeniu de planul șesenal.în industria de prelucrare a țițeiului s-au obținut importante îmbunătățiri calitative. Azi, această industrie produce benzine cu cifre octanice pînă la 100, motorine superioare utilizabile la cele mai pretențioase motoare Diesel și cu punct de congelare scăzut, un sortiment larg de uleiuri care răspund la numeroasele exigențe ale nevoilor transportului și industriei moderne. Rafinăriile au produs importante cantități de gaze și fracții petroliere care au fost puse la dispoziție industriei petrochimice. S-au livrat 450 mii tone gaze de rafinării pentru chimizare și 115 mii tone gaze lichefiate pentru consumul populației. Colectivele rafinăriilor vor urmări în continuare creșterea eficienței economice a valorificării materiilor prime, ridicarea calității produselor, ținîn- du-se seama atit de nevoile interne cît și de pretențiile din ce în ce mai mari care se manifestă în acest sector pe piețele de export.Industria chimică a realizat în 1964 o depășire a producției de 23 la sută față de anul trecut. Importante rezultate s-au obținut în producția de îngrășăminte minerale, unde s-a înregistrat o creștere de 19 la sută, din care la îngrășăminte cu azot de peste 28 la sută. Pentru anul viitor se prevede ca producția de îngrășăminte chimice să fie mai mare cu 56 la sută, din care la îngrășăminte cu azot cu 82 la sută.Pe baza măsurilor care s-au luat la construcția noilor instalații pentru industria de îngrășăminte minerale, se va obține în anii viitori o nouă creștere din punct de vedere calitativ. Toate îngrășămintele chimice vor fi livrate în stare granulată, ceea ce va reduce pierderile și va ușura munca de încorporare în sol. Va crește concentrația de substanță activă în îngrășămintele chimice, o dată cu intrarea în funcțiune a instalațiilor care se construiesc la Craiova și Turnu Măgurele. Se vor livra îngrășăminte compuse care vor conține 48 la sută substanță activă de fosfor. De asemenea, îngrășămintele cu azot vor fi livrate în cea mai mare măsură în formă concentrată. Instalațiile pentru fabricarea ureei vor da un îngrășămînt care va conține 45 la sută substanță activă. Livrarea unor îngrășăminte cu un conținut de două sau trei substanțe va permite reducerea cheltuielilor de transport și a costurilor de încorporare în sol.O altă ramură în care s-au obținut rezultate importante este industria de materiale plastice și rășini sintetice ; anul acesta s-a realizat o producție cu 53 la sută mai mare decît anul trecut, iar pentru anul-viitor se prevede o nouă creștere de peste 80 la sută. Producția în acest sector va fi în 1965 de 14 ori mai mare decît producția anului 1959. Se vor lărgi în același timp sortimentele, iar calitatea produselor livrate va crește. Prin intrarea în funcțiune a noilor fabrici aflate în construcție, se vor realiza capacități de producție de 120 000 tone pe an de materiale plastice și rășini sintetice.în industria de fire și fibre chimice, în cursul anului viitor, o dată cu eliminarea greutăților care au existat la punerea în funcțiune a unor instalații de fabricație a fibrei melana, precum și prin punerea în producție a tuturor liniilor din noua uzină de fibre artificiale de la Brăila, se vor realiza de 5 ori mai multe fire și fibre chimice decît în 1964. O atenție deosebită se va acorda îmbunătățirii calității firelor și fibrelor chimice. în afară de sorturile livrate în mod curent pînă a- cum, Uzina de la Săvinești a început fabricarea de fire supraelastice, iar în ultima parte a anului — de fire voluminoase, care vor contribui la lărgirea sortimentelor în industria de confecții.Creșteri importante de producție mai sînt prevăzute pentru anul viitor și în industria de medicamente, coloranți, lacuri și vopsele.Productivitatea muncii a crescut în a- cest an în industria chimică cu circa 11 la sută și se prevede pentru anul viitor o nouă creștere de circa 13 la sută. Din reducerea prețului de cost la producția comparabilă s-au obținut în acest an în industria chimică economii de 430 milioane leț, iar pentru anul viitor se prevăd circa

560 milioane lei. Cu toate rezultatele obținute în ansamblu, sînt însă întreprinderi care nu realizează toți indicatorii e- conomici și financiari, ceea ce reduce volumul acumulărilor care ar fi putut fi vărsate la bugetul statului.Pentru anul 1965 se prevede o creștere a producției chimice cu circa 24 la sută față de 1964, iar în comparație cu 1959, producția acestei ramuri va fi anul viitor de 3,6 ori mai mare. Această sarcină cere colectivelor uzinelor chimice noi eforturi pentru atingerea indicatorilor din proiecte la uzinele puse în producție în ultima vreme și realizarea în termen a punerilor în funcțiune a instalațiilor și uzinelor prevăzute în planul de stat pe anul 1965.în cursul anului 1964 s-au pus în funcțiune în industria de petrol și chimie 66 de noi obiective industriale. Printre acestea merită a fi remarcate : fabrica de acid sulfuric cu o capacitate de 200 000 tone la noul Combinat de îngrășăminte chimice de la Turnu Măgurele. Instalațiile noii fabrici au fost realizate într-un termen foarte scurt, de 22 de luni, și cu 6 luni înainte de termenul de punere în funcțiune stabilit prin planul de stat. La obținerea acestor rezultate un merit deosebit revine uzinelor constructoare de mașini, care au livrat o mare parte a utilajelor chimice necesare acestor instalații ; la Borzești s-a pus în funcțiune o nouă instalație de electroliză a sării pentru fabricarea sodei caustice și a clorului cu o capacitate de 50 000 t/an. Electrolizoarele sînt de 100 000 amperi, ceea ce reprezintă o tehnică foarte înaltă. Este meritul lucrătorilor din construcții și montaj că au realizat această mare uzină în numai 12 luni, iar datorită colectivului combinatului s-a reușit ca într-un termen de 3 luni să se atingă toți indicatorii din proiecte. La Rafinăria Brazi s-a pus în funcțiune o instalație de cocsare cu o capacitate de 500 000 t/an, a cărei concepție și proiectare au fost realizate în întregime în țară. Utilajele au fost livrate de uzinele noastre constructoare de mașini.în fața întreprinderilor din sectorul de construcții și montaje din industria petrolieră și chimică se pun noi și importante probleme in legătură cu utilizarea celor mai eficiente metode industriale în vederea obținerii unei înalte productivități în construcții și reducerii substanțiale a timpului de execuție. Un aport important îl poate da în acest domeniu realizarea unor soluții de proiectare în construcții și montaj la nivelul celor mai bune rezultate cunoscute azi în această tehnică. Institutele noastre de proiectare trebuie să treacă la revizuirea sistemelor aplicate pînă a- cum în construcțiile mari industriale, eli- minînd lucrările costisitoare din beton armat, îndeosebi acolo unde apar condiții grele de fundare.în cursul anului viitor urmează să intre în funcțiune în industria chimică și petrolieră 56 noi și importante obiective. Astfel, se vor pune în funcțiune numeroase instalații la Combinatul petrochimic Ploiești ; instalațiile de cord de calitate superioară de la Combinatul de fibre artificiale din Brăila ; fabricile de amoniac și îngrășăminte compuse de la Turnu Măgurele ; fabricile de îngrășăminte minerale și produse petrochimice din cadrul Combinatului chimic Craiova ; instalațiile Combinatului de îngrășăminte cu azot de la Tîrgu Mureș.în industria de celuloză și hîrtie se vor pune în funcțiune Combinatul de la Dej care va produce celuloză de calitate superioară, fabrica de hîrtie de la Palas-Con- stanța ; se vor continua lucrările la noua fabrică de celuloză din stuf și hîrtie velină de la Brăila ; se vor începe lucrările pentru dublarea capacităților Combinatului de celuloză, hîrtie și saci de la Suceava.în industria de metale neferoase vor intra în producție Uzina de alumină de la Oradea și Uzina de aluminiu de la Slatina, construite într-un timp record, noile instalații moderne pentru fabricarea plumbului și zincului de la Copșa Mică.în industria de petrol se vor pune în funcțiune instalațiile de reformare catalitică și extracție a aromatelor de la Rafinăria Onești ; vor începe lucrările pentru realizarea unor noi instalații moderne la Rafinăriile Brazi, Ploiești și Teleajen.Aceste puneri în funcțiune și lucrările noi nu numai că vor asigura realizarea planului pe anul viitor la un nivel ridicat, dar vor contribui la menținerea ritmului rapid de creștere a producției în industria chimică și petrolieră și în anii următori.O sarcină importantă a ministerului o constituie exportul de produse petroliere și chimice. Aproape un sfert din exportui țării se realizează de către aceste ramuri industriale.în domeniul produselor petroliere avem o tradiție bine cunoscută. Datorită calității produselor realizate de rafinăriile noastre, exportul s-a extins în multe țări. Organele de resort din minister și rafinăriile au datoria continuă de a ridica calitatea produselor petroliere la cel mai înalt nivel.în această direcție, industria chimică are o mare răspundere, deoarece exportul a început numai de cîțiva ani, iar ritmul de creștere este foarte rapid. în acest an s-au livrat cu 40 la sută mai multe produse decît în 1963, iar pentru anul viitor se prevede o creștere de circa 70 la sută. Dacă in anul 1959 se exporta 8,7 la sută din producția chimică, în 1965 se va exporta 20 la sută.Lucrătorii din toate uzinele chimice și direcțiile generale din minister vor acorda sarcinilor de export cea mai mare atenție. Livrările la timp stabilite prin contracte, precum și realizarea calității la cel mai înalt nivel constituie elementele hotărî- toare în asigurarea unor piețe permanente de export pentru producția chimică.în cuvîntările lor, o parte din tovarășii deputați au ridicat probleme legate de industria de petrol și chimică. Vom examina cu cea mai mare grijă atît propunerile făcute cît și lipsurile semnalate, luînd măsurile corespunzătoare în timpul cel mai scurt. în legătură cu problemele ridicate, vom comunica fiecărui tovarăș deputat soluțiile și măsurile care vor fi luate de către minister.Industria chimică s-a dezvoltat sub îndrumarea directă și permanentă a conducerii partidului nostru. Directivele elaborate de partid au stat la baza avîntului continuu al acestei ramuri atît de importante pentru oricare industrie modernă.

Intr-o pauză a lucrărilor sesiunii

în centrul preocupărilor noastre a stat și dezvoltarea creșterii animalelor, urmărin- du-se în mod deosebit îmbunătățirea calitativă a efectivelor existente, asigurarea bazei furajere și a adăposturilor necesare.Avînd în regiune suprafețe mari de pășuni naturale, ne-am îndreptat atenția spre o folosire mai judicioasă a acestora. Prin- ir-o repartizare mai rațională între unități a fondului zoopastoral s-a reușit ca, în anul 1964, efectivele de bovine și ovine să fie asigurate cu pășuni corespunzătoare. Au fost organizate 712 tabere de vară, cu peste 81 000 de bovine.Multe unități agricole socialiste au reușit să se profileze pe îngrășarea tineretului taurin, folosind în acest scop atît pășunile cît și resursele de furaje cultivate. Extinderea metodelor înaintate de îngră- șare a determinat ridicarea greutății medii de tăiere a tineretului taurin în acest an la 311 kg capete.Potrivit partidului, conducereproducție, cadrele de specialiști luptă pen
la totalul de aproape 35 miiorientării date de conducerea consiliile agricole, consiliile de ale cooperativelor agricole de

tru dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, punînd pe primul plan creșterea producției vegetale și animale.Avînd în vedere faptul că cultura cartofului și a sfeclei de zahăr ocupă suprafețe mari de teren, socot necesar ca, în cadrul programului de mecanizare a agriculturii, stațiunile de mașini și tractoare din regiunea noastră să fie dotate cu un număr sporit de mașini pentru recoltatul acestor culturi.Realizările obținute în anul pe care-1 încheiem ne insuflă încrederea deplină în posibilitatea realizării și depășirii sarcinilor mobilizatoare prevăzute pentru anul 1965. Asigurăm Marea Adunare Națională, conducerea superioară a partidului nostru că nu vom precupeți nici un efort pentru ca sarcinile ce ne revin să le îndeplinim în mod exemplar.Pe deplin convins că planul și bugetul de stat pe anul 1965, prezentate spre aprobare Marii Adunări Naționale, asigură dezvoltarea ascendentă a economiei noastre naționale pe drumul desăvîrșirii construcției socialismului în Republica Populară Romînă, le voi vota din toată inima, cu încredere și satisfacție.
Cuvîntul deputatei Ioana Dincă

Indicațiile pe care tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej le-a dat la ultima plenară a C.C. al P.M.R., — ca de altfel în toate plenarele în care s-au discutat problemele dezvoltării economiei naționale — constituie un îndreptar prețios pe baza căruia s-au realizat proiectele marilor combinate, după cum în momentul de față se lucrează la elaborarea propunerilor unor mari uzine în industria chimică, ce urmează să intre

în funcțiune în perioada următoare de plan.Muncitorii, tehnicienii și inginerii industriei petroliere și chimice vor acționa cu toate forțele pentru realizarea sarcinilor stabilite în ultimul an al șesenalului, pregătind în același timp condițiile necesare pentru intrarea în cele mai bune condiții în noul plan de perspectivă, muncind cu hotărîre și devotament pentru înflorirea patriei noastre socialiste.
Darea de seamă asupra planului de stat, prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, precum și raportul la proiectul de buget măreț nostru zătoare a Partidului Muncitoresc pe calea înfăptuirii programului desăvîrșirii construcției socialismului în Republica Populară Romînă. Realizările obținute oglindesc puterea mereu crescîndă a economiei noastre naționale, constituie o bază sigură pentru îndeplinirea și depășirea planului și a prevederilor bugetului de stat pe anul viitor.Ca urmare a politicii ; partidului de industrializare socialistă ă țării, și regiunea Mureș, care în trecut avea o industrie slab dezvoltată, a devenit în anii puterii populare o regiune în plină dezvoltare economică și social-culturală. Numai în ultimii 5 ani, statul a investit în regiune circa 5,7 miliarde lei. Ca urmare a acestoi’ investiții masive, o mare dezvoltare a cunoscut îndeosebi ramura energiei electrice. Anul acesta s-a produs de 3 ori mai multă energie electrică decît în 1959. în viitorii 2—3 ani, puterea instalată a termocentralelor din regiune și producția de energie electrică vor spori mai mult decît dublu.In anii puterii populare s-au întreprins importante cercetări geologice pentru a se descoperi și pune în valoare resursele naturale din regiune. Mina Bălan, care în timpul celui de-al doilea război mondial a fost închisă ca neavînd rezerve, a devenit în prezent una din cele mai mari mine de acest fel din țară. Față de 6 000 tone minereu extras în 1938, în condiții de muncă foarte grele, astăzi din mina reuti- lată și modernizată se extrag anual 460 000 tone minereu. Capacitatea de preparare a minereului a fost mărită simțitor, ajun- gînd la 1 000 tone pe zi, față de numai tone în 1950. în anul viitor se va da folosință o nouă linie de flotare, care mări capacitatea de preparare cu circa la sută.Industria chimică se afirmă din ce ce mai pronunțat ca o ramură de bază a economiei regiunii, producția ei fiind în 1964 de peste 2 ori mai mare decît în 1959. Harnicii și talentații noștri constructori înalță în prezent pe frumoasa și pitoreasca vale a Mureșului modernul combinat de îngrășăminte azotoase de la Tg. Mureș, care, începînd cu trimestrul IV al anului viitor, va livra anual 150 000 tone de azotat de amoniu, 90 000 tone de amoniac și 40 000 tone apă amoniacală. Dezvoltarea puternică și a celorlalte ramuri industriale ale regiunii a determinat ca, între anii 1959—1964, ritmul mediu anual de creștere a producției să fie de 16,5 la sută.Muncind înfrățiți, cu elan și entuziasm, oamenii muncii romîni, maghiari, germani și de alte naționalități au obținut în a- cest an succese deosebite. Planul producției globale pe ansamblul regiunii a fost realizat la data de 21 decembrie. Acest succes a fost cu putință datorită faptului că toate întreprinderile, fără excepție, și-au realizat sarcinile de plan. Realizările apar și mai semnificative dacă ținem seama de faptul că sarcinile de plan pe anul 1964 au fost cu 18 la sută mai mari față de anul 1963.Pentru îndeplinirea planului în mod ritmic și la toți indicii, o mare atenție s-a acordat creșterii continue a productivității muncii, care a sporit față de anul trecut cu 18,2 tor s-a obținut 85,2 la sută din sporul producției globale anuale. Dornice de a-și aduce o contribuție cît mai mare la dezvoltarea și înflorirea economiei noastre naționale, colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderile regiunii au dat patriei, în primele 11 luni ale anului, economii peste plan în valoare de peste 25 milioane lei, iar pe trei trimestre un beneficiu peste plan de aproape 27 milioane lei.în centrul activității întreprinderilor industriale a stat și stă, ca obiectiv principal, lupta pentru ridicarea continuă a nivelului calitativ al produselor. Ca urmare, produsele executate sînt de calitate din ce în ce mai bună, reducîndu-se numărul întreprinderilor care au înregistrat refuzuri de calitate. Sîntem conștienți

pe anul 1965, înfățișează al succeselor obținute de muncițor, sub conducerea tabloul poporul clarvă- Romîn,
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la sută. Pe seama acestui indica-

de faptul că în această privință mai avem încă mult de făcut. Tocmai de aceea, în urma recentei plenare a C.C. al P.M.R. s-au luat un șir de măsuri care vor duce la creșterea continuă a calității produselor.Din planul de stat pe anul 1965, unităților economice din regiunea noastră le revin sarcini de producție sporite. în comparație cu realizările preliminare ale a- nului curent se prevede, la producția globală, o creștere de 15,5 la sută. Anul viitor se va realiza o creștere de 33 la sută la energia electrică, de 23 la sută la utilaje și materiale electrotehnice, de 23 la sută la mașini și aparate de uz casnic, 17 la sută la carbid și altele. De asemenea, se prevede mărirea productivității muncii cu 12,3 la sută. în urma dezbaterilor care au avut loc în cadrul întreprinderilor a rezultat că aceste sarcini sporite sînt pe deplin realizabile.O dezvoltare giunea noastră științific. Dacă Mureș, care în zo-moșieresc era un orășel puțin luat în seamă, astăzi acesta a devenit un centru cultural-științific în plină dezvoltare. Aici sînt 3 institute de învățămînt superior, care numără peste 2 400 studenți la cursurile de zi și fără frecvență, au luat ființă Baza de cercetări științifice a Academiei R. P. Romîne, un teatru de stat cu secții în limbile romînă și maghiară, un teatru de păpuși, ansamblul de cîntece și jocuri. De asemenea, s-au înființat revistele literare în limba maghiară „Igaz Szô“ și „Uj Eiet“, filialele Uniunii scriitorilor, artiștilor plastici și multe altele. în toate acestea își desfășoară âctivitatea un număr însemnat de oameni de știință și cultură de mare valoare, care aduc o contribuție de seamă la dezvoltarea științei și culturii în țara noastră.Permiteți-mi ca de la această tribună să exprim mulțumirea profundă și recunoștința oamenilor muncii din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară Comitetului Central al P.M.R. în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru condițiile create dezvoltării regiunii noastre.în domeniul agriculturii, eforturile noastre au fost îndreptate spre consolidarea economico-organizatorică a unităților agricole socialiste, avînd ca sarcină principală sporirea producției vegetale și animale. Folosirea pe scară tot mai largă a recomandărilor științei agricole, nivelul calitativ ridicat al lucrărilor, perfecționarea metodelor de organizare a muncii au contribuit la obținerea, în acest an, a unor recolte sporite față de anul trecut, la toate culturile. în anul 1964 am acordat o atenție deosebită culturii cartofului și sfeclei de zahăr, care au condiții dintre cele mai favorabile în regiune. în cultura cartofului, rezultatele au fost superioare celor din anii precedenți. Aceasta a dat putința cooperativelor agricole de producție cartofi în valoare de peste 44 lei.Numeroase unități agricole care cultivă cartofi pe suprafețe întinse au obținut anul acesta producții mari. Colectiviștii din Sînmartin, raionul Ciuc, de pildă, de pe o suprafață de 340 ha au realizat o producție medie de peste 19 000 kg de cartofi la hectar, vînzînd statului cantități pentru care au primit 1 514 000 lei.în ceea ce privește sfecla de zahăr, de la 12 000 ha cultivate în anul 1962 s-a ajuns anul acesta la o suprafață de 20 488 ha Deși suprafața cultivată s-a extins mult, datorită lucrărilor executate producția medie obținută depășește cu aproape 3 400 kg la hectar pe cea realizată în anul 1963. Aceasta a adus cooperativelor agricole de producție un venit bănesc de 130 milioane lei, 1 342 tone de zahăr și peste 135 mii tone borhot care constituie un furaj de foarte bună calitate pentru animale.Un mare număr de cooperative agricole de producție au acumulat o valoroasă experiență în cultura sfeclei de zahăr, reușind să obțină an de an producții mari și constante. Merită să evidențiem cooperativa agricolă de producție din comuna Gor- nești, raionul Reghin, care anul acesta, de pe cele 210 ha cultivate cu sfeclă de zahăr, a obținut o producție medie de peste 30 000 kg la hectar, realizînd un venit în valoare de 2 059 000 lei.

strălucită a cunoscut re- și în domeniul cultural- ne referim la orașul Tg. timpul regimului burghe-

să vîndă milioanesocialiste

Tabloul dezvoltării economiei naționale zugrăvit în Darea de seamă asupra planului de stat pe anul 1965 demonstrează entuziasmul și puterea creatoare a poporului nostru în munca sa rodnică pentru înfăptuirea sarcinilor Congresului al III-lea al partidului, precum și minunatele perspective ale patriei noastre. Acest impresionant tablou trezește un sentiment de justificată mîndrie patriotică pentru fiecare om al muncii și constituie un imbold care ne însuflețește pe toți în activitatea de zi cu zi.La dezvoltarea economiei și creșterea nivelului de trai, o contribuție a adus și colectivul de muncă al Uzinelor textile „7 Noiembrie“ din București, unde lucrez ca țesătoare. Raportăm cu satisfacție că în ziua de 26 decembrie uzina noastră a îndeplinit sarcinile de plan pe anul 1964 la toți indicatorii.Pentru a realiza sarcinile ce ne-au revenit, colectivul uzinei noastre a dat o atenție deosebită folosirii cît mai judicioase a capacității de producție, prin creșterea indicilor de utilizare a mașinilor și instalațiilor existente, îmbunătățirea fluxului tehnologic și asigurarea unor condiții optime de muncă. In acest scop s-a trecut la regruparea mașinilor pe tipuri de fabricație și în funcție de articolul pe care trebuie să-1 producă, s-a introdus transmisie indivjduală la războaiele de țesut, s-a mecanizat transportul de materiale și semifabricate, s-a dat în funcțiune instalația de condiționare a aerului, s-a îmbunătățit iluminatul la locul de muncă, iar la o serie de mașini s-au introdus mecanisme moderne, care au permis sporirea vitezelor de lucru și o mai bună supraveghere a proceselor de fabricație. Toate a- cestea au contribuit la sporirea an de an a volumului producției, la ridicarea productivității muncii, la reducerea prețului de cost și la creșterea rentabilității.întreprinderea în care lucrez produce țesături de bumbac care sînt folosite în cea mai mare parte de femei, pentru îmbrăcămintea lor și a copiilor lor.Este știut că femeilor nu numai că le place să fie îmbrăcate după „ultima modă“, dar ele, ca gospodine și mame, chivernisesc cu mai multă grijă agoniseala familiei și atunci cînd dau un ban pentru un lucru pretind pe bună dreptate — și asta o spun din proprie experiență — ca mărfurile cumpărate să fie bune, frumoase și durabile, într-un cuvînt : de calitate.Noi, textilistele, am înțeles că, realizînd numai țesături bune, frumoase, de calitate superioară, cu un colorit aspectuos și într-un sortiment cît mai bogat, satisfacem cerințele și gusturile mereu crescînde ale milioanelor de cumpărători și nu mică ne

este mîndria cînd auzim cuvinte de laudă la adresa calității produselor noastre. In consfătuirile de producție a fost dezbătută pe larg problema calității firelor și țesăturilor. Muncitoarele au venit cu propuneri prețioase care, aplicate în producție, au permis ca 75 la sută din totalul țesăturilor să fie încadrate la calitatea „extra“, depășindu-se astfel nivelul prevăzut prin planul tehnic și, în același timp, au făcut să nu avem nici o reclamație din partea celor care au cumpărat produsele întreprinderii noastre.Mi-a reținut atenția în mod deosebit acea parte din Darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, unde se menționează că economiile de materiale și manoperă nu trebuie obținute în nici un caz pe seama calității produselor. In legătură cu această importantă problemă vreau să arăt că, în același timp cu ridicarea continuă a calității produselor, prin respectarea riguroasă a proceselor tehnologice, prin gospodărirea cu grijă a materiilor prime și materialelor, prin introducerea unor procedee de fabricație a- vansate, am obținut în acest an o economie de 15 tone bumbac puf și 10 tone fire.Grija partidului și guvernului pentru creșterea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii s-a manifestat și prin hotărîrea adoptată în vara acestui an cu privire la majorarea salariilor. Muncitorii textiliști sînt printre primele categorii de salariați cărora li s-au majorat salariile începînd de la 1 septembrie 1964. Aplicarea acestei hotărîri în întreprinderea „7 Noiembrie“ se concretizează prin creșterea veniturilor salariaților cu 2,5 milioane lei anual. Alocațiile acordate pentru copii contribuie din plin la crearea celor mai bune condiții de creștere a viitoarei generații. Părinții din uzina noastră-’' p?h- mese peste -750 00C lei anual drept alocație pentru copii. Asistența medicală la locul de muncă și la domiciliu, medicamentele gratuite pentru copii, biletele de tratament și la odihnă în stațiuni balneoclimaterice sînt dovezi grăitoare ale față de sănătatea oamenilor muncii țara noastră.Entuziasmul cu care muncitorii au ticipat în aceste zile la dezbaterea sarcinilor de plan pe anul 1965, propunerile prețioase pe care le-au făcut vor contribui la realizarea și depășirea planului uzinei noastre în anul viitor.Asigur Marea Adunare Națională că noi, colectivul Uzinelor textile „7 Noiembrie“ din București, vom adăuga la eforturile întregului popor și strădania muncii noastre pentru a contribui la înflorirea patriei dragi.

gnju dinpar-

In cele ce urmează, aș vrea să arăt pe scurt unele aspecte din activitatea cooperativei agricole de producție din comuna Comana, regiunea Dobrogea, preocupările noastre actuale și de perspectivă. Urmînd indicațiile date de Congresul al III-lea al P.M.R., am acordat o atenție deosebită creșterii producției de cereale. Umăr la umăr cu mecanizatorii din S.M.T. Chirno- geni, am căutat ca prin aplicarea complexului de măsuri agrotehnice să smulgem pămîntului roade tot mai bogate.Producțiile obținute în cooperativa noastră au crescut an de an. Față de recoltele medii de circa 1 000 kg grîu și porumb la hectar și 500 kg floarea-soarelui realizate în anul 1952, în perioada 1960—1964 am obținut o producție medie de peste 2 000 kg grîu, peste 4 000 kg porumb boabe și 2 000 kg floarea-soarelui la hectar. în anul 1964 producțiile realizate de noi sînt de 2 487 kg la grîu, 4 565 kg la porumb boabe și a- proape 2 000 kg la floarea-soarelui. în obținerea acestor producții un rol însemnat l-a avut aplicarea măsurilor recomandate de știința agricolă. în gospodăria noastră se cultivă de cîțiva ani numai soiuri superioare, folosindu-se sămînță de cea mai bună calitate. De asemenea, în ultimii 4 ani. peste 80 la sută din suprafața arabilă a fost fertilizată cu îngrășăminte naturale și chimice și s-a aplicat un sistem rațional de lucrare a solului.întotdeauna am avut în vedere dezvoltarea acelor ramuri de producție care, în condițiile noastre, asigură cea mai ridicată eficiență economică. Potrivit orientării date de partid, am extins suprafețele cultivate cu cereale și alte plante care valorifică în gradul cel mai înalt potențialul de producție al solurilor noastre, precum și creșterea acelor specii de animale care ne aduc venituri sporite. Alături de cultura cerealelor, am dezvoltat creșterea taurinelor și porcinelor. în felul acesta am reușit să folosim mai rațional forța de muncă și mijloacele mecanizate puse la dispoziție de către stat.Creșterea producției medii la hectar și pe animal furajat ne-a dat putința să valorificăm cantități sporite de produse a- groalimentare, prin sistemul avantajos de contractări cu statul. în acest an am vîn- dut pe bază de contract 1 368 tone de porumb boabe, 1 081 tone de grîu, precum și

întreaga producție de 40 vagoane de floa- rea-soarelui, obținînd de la aceste culturi venituri bănești în valoare de peste 4 milioane lei. Totodată, am valorificat mari cantități de lapte, carne și lînă. Venitul total al gospodăriei noastre se ridică în 1964 la peste 8 milioane de lei, din care aproape 3 milioane provin din ramura • creșterii animalelor. Fondul de bază este în prezent de peste 312 mii lei la suta de hectare, față de 56 mii lei cît era în anul 1957.O dată cu creșterea producției și a veniturilor s-a mărit an de an valoarea zilei muncă. Timp de 5 ani, aceasta nu a scăzut sub 40 lei, iar în anul 1964 a ajuns la 50 lei, din care 40 lei în numerar. Important este faptul că membrii cooperativei noastre agricole de producție, în tot cursul anului, au primit lunar avansuri bănești de 15 lei la ziua muncă.Rezultatele bune obținute în dezvoltarea economică și organizatorică a gospodăriei noastre se datoresc în mare măsură preocupării susținute pentru creșterea cointeresării colectiviștilor în sporirea producției agricole. Experiența unității noastre ne-a arătat că în stabilirea formelor de organizare a muncii trebuie să se țină seama întotdeauna de condițiile concrete ale fiecărei gospodării. Astfel, noi am repartizat brigăzilor de cîmp pe un număr îndelungat de ani terenul și mijloacele de producție de care au nevoie pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Din primii ani ai activității gospodăriei am pregătit și repartizat în munca de conducere pe cei mai buni colectiviști, capabili să răspundă cerințelor de organizare a producției în marea unitate agricolă socialistă. Brigadierii au o vechime în muncă de peste 10 ani, iar șefii de echipă de cîte 6—8 ani. în zootehnie am reușit ca toți cei 80 de membri cooperatori, care lucrează în acest sector, să aibă o vechime de peste 3 ani.în sporirea producției agricole, mai ales la cereale, o contribuție de seamă aduc mecanizatorii. De aceea, împreună cu conducerea S.M.T.-ului, am permanentizat fiecare brigadă de tractoare pe lîngă o brigadă de cîmp, unind eforturile mecani- torilor și colectiviștilor pentru obți>- de producții bogate.
( Continuare în pag. IV-a)
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Lucrările sesiunii Marii
Cuvîntul deputatului Nicolae Hudițeanu Cuvîntul deputatului Petre Blajovici

(Urmare din pag, IlI-a)în ce privește formele de cointeresare aplicate în gospodăria noastră, trebuie spus că pe lingă valoarea ridicată a zilei muncă și acordarea lunară a avansurilor bănești, începînd cu anul 1958, am extins și retribuția suplimentară în raport cu depășirea producției. Adunarea generală a colectiviștilor a hotărît să se acorde ca retribuție suplimentară 30 la sută din valoarea producției obținute peste sarcinile prevăzute Ca urmare, în acest an, pe baza depășirii producțiilor prevăzute, li s-au repartizat colectiviștilor, în afară de retribuția de bază, suma de peste 150 mii lei. Brigada I de cîmp, care a depășit cu 1 100 kg la hectar producția stabilită la porumb boabe, a primit ca retribuție suplimentară aproape 60 mii lei, ceea ce reprezintă un plus de 5 lei pentru fiecare zi muncă prestată la cultura porumbului.Ținînd seama de condițiile de climă și sol favorabile culturii cerealelor, ne propunem ca în anul 1965 să realizăm în medie la ha 3 000 kg grîu, de pe o suprafață
Cuvîntul deputatuluiAscultînd acum două zile, în această incintă a Marii Adunări Naționale, edifica- toârea Dare de seamă a tovarășului președinte al Consiliului de Miniștri, ca și raportul documentat al tovarășului ministru al finanțelor am cîștigat, încă o dată, nez- druncinabila convingere despre justa și înțeleaptă politică a partidului și guvernului nostru de construire a socialismului, convingere susținută și de data aceasta, de'o nelimitată încredere în competența, energia și grija conducerii de partid și de stat pentru oamenii și pămîntul țării.Fie-mi îngăduit ca unuia ce reprezint o circumscripție din regiunea Clujului să dau glas, în primul rînd, simțămintelor de adîn- că gratitudine a oamenilor muncii din a- ceastă parte a Ardealului față de Partidul Muncitoresc Romîn și de Comitetul său Central, condus de mult prețuitul și iubitul tovarăș Gheorghe Gheorghiu-Dej.Aș dori, în al doilea rînd, prin cîteva fapte concrete, culese din viața palpitantă de pe aceste meleaguri, să confirm nedezmințita realitate a progresului uriaș ce s-a înfăptuit, în condițiile istorice ale regimului nostru popular, în orașele și satele de pe cuprinsul regiunii Cluj. Mă voi limita la un domeniu pe care-1 cunosc și-l pot aprecia mai bine: acela al culturii, învăță - mîntului și științei.E un adevăr cunoscut de toți că printre marile realizări ale regimului democrat- popular în drumul spre construirea socialismului și comunismului în țara noastră, un loc de frunte îl ocupă dezvoltarea prodigioasă a învățămîntului de toate gradele, a creației științifice, artistice și culturale.Conceput ca un bun al întregului popor, ca un drept inalienabil pentru toți oamenii muncii, învățșmîntul făuritor de cultură și știință a fost pus exclusiv în slujba țării și a maselor largi ale poporului, fără deosebire de naționalitate, sex sau origine socială. Școala a devenit ma- gistra întregului popor. E firesc să începem cu școala.în acest an școlar, în regiunea Cluj funcționează 1320 unități școlare. Școala a pătruns pînă în zonele cu case dispersate de la munte. Prin trecerea la școala generală de 8 ani, numărul elevilor din școli a crescut cu 15 600, iar numărul claselor cu 767, față de anul școlar 1963—1964. Asigurarea bazei didactico-materiale necesare dezvoltării învățămîntului este oglindită în construirea unui număr de 1 545 de săli de clasă în ultimii 5 ani.Să ne oprim însă aici și să poposim, un moment, la învățămîntul superior, lăsînd să vorbească și aici cîteva cifre. în centrul universitar Cluj numărăm azi 7 instituții ie înalt învățămînt, cu 28 de facultăți și x766 de cadre didactice, dintre care 21 academicieni sau membri corespondenți ai Academiei, iar 101 doctori în științe. Studenții la zi — 13 000 — dispun de 21 de cămine cu 8 214 locuri și 8 cantine cu o capacitate de 7 800 de persoane. Alte două cămine cu 700 de locuri se găsesc în plină construcție.Peste 1000 de discipline ale științei se predau în centrul universitar Cluj de specialiști competenți și chiar iluștri. Facultăți nou create înregistrăm în ultimii 3 ani ca, de exemplu: Facultatea de științe economice la Universitatea Babeș-Bolyai; Facultatea de medicină veterinară la Institutul agronomic dr. Petru Groza, cu o clădire proprie, începînd cu anul 1965. Numai la Universitatea Babeș-Bolyai s-au înființat, între 1960—1964, patru laboratoare noi, între care și importantul laborator de rezonanță magnetică în cadrul Facultății de fizică.Conștienți de uriașa răspundere pe care 

o poartă, atît conducerea universității și 
a celorlalte instituții de învățămînt superior cît și membrii corpului didactic situează pe prim plan pregătirea tot mal temeinică a cadrelor tinere, a noilor specialiști. Acest simț al datoriei ne impune o consecventă exigență și față de noi, în pregătirea lecțiilor, față de studenți. cu ocazia examenelor și față de candidați cu ocazia concursurilor.în tot centrul universitar Cluj procesul de învățămînt se îmbină cu acela, tot atît de necesar și de înaltă valoare, al educației ideologice, artistice, sportive, mulțumită cooperării principiale dintre dascăli, U.T.M. și asociațiile studențești.Tocmai această largă preocupare pentru generațiile pe care le creștem a stimulat conducerea universității de a acorda o mărită atenție foștilor noștri absolvenți, urmărindu-le activitatea și ajutîndu-i fie prin întîlnirile periodice cu ei, fie prin acele „Consultații universitare“, inaugurate în acest an în paginile revistei „Tribuna“.învățătura nu se restrînge însă numai la sălile dé curs, sc-minarii și laboratoare. Ea își croiește drum luminos spre masele largi ale populației de la sate și orașe. Nu e deloc întîmplător că în regiunea noastră își desfășoară în prezent activitatea 840 cămine culturale, 849 biblioteci sătești, comunale și raionale, 460 cinematografe, 18 muzee și case memoriale. Și nu aș putea să trec sub tăcere o reali- •are nouă în direcția educării patriotice,'nțifice și culturale a poporului mun- : Muzeul de istorie a Clujului, crea- antă chemată la viață din îndemnul ilicitudinea partidului.icesul dezvoltării științei la un ni- dial, precum și în acela al mate- științei în producție, al trans- 

de 900 hectare, și peste 4 000 kg de porumb boabe la hectar, de pe 700 hectare. în creșterea animalelor, ne propunem să obținem în medie o producție de cel puțin 3 000 litri de lapte de fiecare vacă și să vindem statului 1 000 de porci grași. Pentru realizarea acestor prevederi am luat, încă din acest an, unele măsuri. Astfel, grîul a fost însămînțat în condiții foarte bune și am executat arături pe întreaga suprafață ce urmează a fi semănată în primăvară. în continuare, vom îmbunătăți calitatea lucrărilor agrotehnice pentru toate culturile, vom aplica mai riguros selecția animalelor și vom cointeresa în mai mare măsură pe membrii cooperatori în sporirea producțiilor medii la hectar și pe animal furajat.în munca noastră am fost îndrumați de către consiliile agricole regional și raional. Totuși consider că este necesar ca această îndrumare să fie orientată mai mult spre găsirea și adoptarea celor mai eficiente soluții de organizare a muncii, perfecționarea formelor de cointeresare materială a membrilor, stimularea inițiativelor lor în creșterea producției agricole.
Constantin Daicoviciuformării ei treptate într-o forță de producție nemijlocită —• condiții importante pentru dezvoltarea bazei tehnico-materia- le a socialismului — un rol de frunte revine deopotrivă filialei Academiei, universității și celorlalte instituții de învățămînt superior din oraș. Oamenii de știință clujeni sînt pătrunși atît de adevărul că știința constituie o pîrghie de capitală importanță în construirea lumii celei noi, cît și de acela că niciodată știința nu s-a bucurat și nu se bucură de condiții mai favorabile decît în orînduirea socialistă. Țelul măreț spre care tindem cu toții face ca în Centrul nostru universitar, dar și în întreaga regiune să domnească o frățească cooperare între o'amenii de știință și artă romîni, maghiari și de alte naționalități.Specificul muncii universitare cere cadrelor didactice să desfășoare o susținută muncă științifică. Numai activitatea de cercetare poate asigura celei didactice ținuta cu adevărat universitară și creșterea de noi cadre cu pregătire superioară. Nu e cu putință să înșirăm în fața dv., nici măcar la. o scară redusă, realizările și succesele obținute de oamenii de știință din Cluj, cot la cot cu pleiada sa- vanților și cercetătorilor din toată țara. Ne vom mulțumi să relevăm doar caracterul și semnificația acestei activități științifice. Preocuparea permanentă a fost legarea strînsă a tematicii cercetării științifice de problemele producției, de dezvoltarea economiei naționale, fără a neglija, firește, problemele cu caracter teoretic, istoric, social etc. E destul, poate, să amintesc că numeroase teme rezolvate de catedrele Universității Babeș-Bolyai au fost aplicate în producție. Aceeași situație la Politehnică, la Institutul agronomic și, desigur, la institutele filialei Academiei. E- conomii de ordinul milioaneloi- de lei au constituit aceste aplicări. Zăcămintele de fier de la Căpuș sînt o descoperire a cu- noscuților specialiști ai universității clujene, lucru cu care ne mîndrim.Dornici de o cît mai bună cunoaștere a tot ce se realizează pe plan mondial în domeniul specialității cultivate, oamenii noștri de știință caută și trebuie să țină mereu contactul cu centrele de specialitate din străinătate. Cele mai valoroase cadre de profesori și savanți din Cluj au •contribuit la creșterea prestigiului științei noastre peste hotare, participînd la un mare număr de congrese, • conferințe și reuniuni științifice internaționale, înfăți- șînd în rapoartele, referatele și intervențiile lor rezultatele cercetărilor ce se desfășoară la noi, ca și punctul de vedere al științei marxiste romînești în toate domeniile.Icoana realizărilor n-ar fi desăvîrșită, nici valoarea succeselor n-ar putea fi just apreciată dacă laturii cantitative nu i-am alătura, cu un coeficient cel puțin egal, și latura calitativă a muncii și roadelor obținute. Socotesc că nu e exagerat dacă afirm că mai mult, poate, decît în privința cantității, în ridicarea mereu cres- cîndă a calității, rolul îl are omul, știința și conștiința omului.Omul, individul, această minunată părticică a maselor producătoare de bunuri materiale și spirituale, e acela căruia îi aducem aici elogioasa noastră recunoștință. De la muncitorul din uzine, de la țăranul cooperatist, pînă la tehnician, inginer, profesor și academician, crescuți cu toții la înalta școală a partidului, tuturora li s-au înălțat și oțelit conștiința datoriei și devotamentul către patrie și popor. E robust optimismul de care e cuprins acest om, al zidirii societății socialiste. Acest optimism este chezășia învingerii în viitor a tuturor greutăților ce se vor ivi, a înlăturării lipsurilor ce mai există.E minunată setea și dorul de cultură al maselor. E mișcător interesul cald manifestat de oamenii muncii față de trecutul patriei noastre, față de lupta și munca generațiilor dispărute, față de eroii săi !Nicicînd nu s-a simțit cărturarul atît de legat de popor ca astăzi, în munca pe diverse căi dar comune a asigurării viitorului țării. Niciodată n-a înconjurat poporul pe cărturari cu o mai mare dragoste și cinstire ca în zilele noastre, văzînd în ei pe fiii credincioși ai poporului muncitor.Ingăduiți-ml să vă declar că acești intelectuali ieșiți din popor sînt perfect conștienți de datoria ce le revine în făurirea zilei de mîine. Cu toții sînt deplin convinși că studiind și răspîndind luminile învățăturii ei slujesc apărarea, bunăstarea și prestigiul patriei — Republica Populară Romînă.împreună cu întreg corpul didactic de pe tot cuprinsul țării, și dascălii de toate gradele din regiunea Clujului mărturisesc același crez ca și înaintașul lor, marele dascăl al lumii antice, romanul Cicero : „Nici un serviciu mai mare sau mai bun nu vom putea aduce Republicii decît acela de a instrui și educa tineretul“.Iată de ce, tovarăși, văzînd chibzuito- rul proiect de buget al statului pe 1965 și constatînd în el grija sporită ce se dăruiește învățămîntului, culturii și științei, mă declar pe deplin satisfăcut și-1 votez cu toată dragostea și cu tot entuziasmul.

Darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer în fața Marii Adunări Naționale cuprinde un bilanț bogat de realizări și, totodată, sarcini cuprinzătoare pentru anul 1965 ; ea reflectă problemele de mare importanță dezbătute de Plenara Comitetului Central al partidului nostru din 30 noiembrie — 1 decembrie a.c.în ce privește sarcinile de plan pe anul în curs, din datele preliminare rezultă că în industria regiunii Banat producția globală și producția marfă se vor îndeplini în acest an în proporție de 102 la sută, iar sarcina de creștere a productivității muncii va fi depășită cu 1,5 la sută, obținîn- du-se în același timp economii suplimentare de peste 100 milioane lei. Merită toată prețuirea siderurgiștii de la Reșița și Oțelul Roșu, care au dat peste plan aproape 16 000 tone fontă, 45 000 tone oțel și peste 23 000 tone laminate. Preocupați în permanență de folosirea deplină a capacităților existente, furnaliștii au obținut indici de producție superiori, iar oțelarii au redus durata de elaborare a șarjelor.Constructorii de mașini, aplicînd cu perseverență orientarea și indicațiile date de partid și guvern, au obținut rezultate importante în asimilarea și introducerea în fabricație a noi tipuri de mașini și utilaje de înalt nivel tehnic și calitativ, care prin caracteristicile lor funcționale pot concura cu succes cu produse similare pe piața externă. Colectivul uzinelor de vagoane din Arad a asimilat noi tipuri de vagoane, de construcție modernă. Constructorii de mașini din Reșița, muncind cu spirit de răspundere, au proiectat și executat noi tipuri de turbine hidraulice; 12 dintre acestea, cu o putere instalată de 86 MW, au fost date în funcțiune la hidrocentralele din Roznov, Pîngărați, Zănești, Costișa, Piatra Neamț și Buhuși. Este de remarcat că la turbinele hidraulice intrate în funcțiune s-au realizat și depășit puterea și randamentul la care au fost proiectate.Conducerea de partid și de stat au subliniat în repetate rînduri necesitatea ca, o dată cu grija pentru introducerea tehnicii noi și asimilarea unor poduse de înalt nivel calitativ, să acordăm o atenție deosebită perfecționării continue a mașinilor și agregatelor aflate în fabricație. La motorul pentru locomotiva Diesel-electrică, proiec- tanții, tehnologii și executanții au adus modificări constructive care au avut ca efect creșterea puterii și îmbunătățirea funcționării lui. Rezultate importante s-au obținut și în construcția turbinelor cu aburi, generatorilor electrici și altor utilaje. Se obțin an de an rezultate tot mai bune și în fabricația diferitelor tipuri de strunguri, mașini agricole, mobilă, produse textile, de încălțăminte, care s-au bucurat de o atenție deosebită la Expoziția realizărilor economiei naționale organizată în acest an. Rezultatele obținute și aprecierile favorabile făcute de beneficiari mobilizează și mai mult colectivele întreprinderilor din regiunea noastră de a da produse în sortimente variate și de calitate tot mai bună.In anul 1965, întreprinderilor din Banat le revin sarcini sporite, dar pe deplin realizabile, atît în domeniul creșterii producției, al productivității muncii, cît și al asimilării de noi produse cu un nivel calitativ superior.încrederea acordată de partid și de guvern colectivelor din uzinele și fabricile regiunii, de a asimila și pune în fabricație produse noi, de înaltă tehnicitate, ca turbine de 50 MW, un nou tip de motor Diesel de 1 250 C.P., noi tipuri de vagoane și strunguri, instalații de morărit și altele, a fost primită cu însuflețire și, totodată, cu hotărîrea de a realiza aceste mașini și agregate la nivelul exigențelor celor mai ridicate.La baza întregii noastre activități pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe 1965 stau prețioasele indicații date de recenta plenară a C.C. al P.M.R. și personal de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, indicații cuprinse în darea de seamă prezentată aici: îmbunătățirea calității produselor în toate ramurile, asigurarea punerii în funcțiune la termen a noilor obiective productive, îndeplinirea exemplară a sarcinilor de export.In spiritul acestor indicații, o dată cu dezbaterea cifrelor de plan în întreprinderi, s-a și trecut la luarea de măsuri teh- nico-organizatorice eficiente, menite să asigure pe tot parcursul procesului de producție o execuție calitativă superioară, îmbunătățirea proceselor tehnologice, întărirea serviciilor de proiectare și de pregătire a producției, a compartimentelor de control tehnic de calitate cu cadre competente — sînt măsuri care vor contribui, de asemenea, la înfăptuirea acestui obiectiv esențial al activității noastre economice : calitatea.în această privință vom acorda o atenție sporită realizării mărfurilor pentru export. Cadrele tehnice, harnicii noștri muncitori au acumulat o bogată experiență și, înțele- gînd întreaga importanță a acestei sarcini pentru economia țării, vor face totul pentru a o îndeplini în cele mai bune condiții.Eu mă declar de acord cu problema ridicată aici de tov. deputat Gheorghe Roșu, și anume necesitatea îmbunătățirii standardelor la unele produse, standarde care sînt învechite și constituie o frînă în lupta pentru ridicarea calității acestor produse.în continuare mă voi referi la cîteva probleme ale agriculturii. în condițiile anului 1964, mai puțin favorabil pentru unele culturi, producția de cereale din re-
Cuvîntul deputatuluiȘi eu am ascultat cu deosebită atenție Darea de seamă și proiectul de buget pe anul 1965 și împărtășesc părerile exprimate de antevorbitori că ele înfățișează bilanțul remarcabilelor succese obținute în realizarea mărețului program adoptat de cel de-al III-lea Congres al partidului, confirmă caracterul sănătos, trainic al e- conomiei noastre naționale.însuflețiți de un înalt patriotism, oamenii muncii, în frunte cu eroica noastră clasă muncitoare, înfăptuiesc cu succes politica înțeleaptă a partidului, pe care întregul popor o susține din toată inima și luptă cu energie sporită pentru traducerea ei în viață. Munca rodnică, plină de avînt, spiritul creator al maselor muncitoare se oglindesc în dezvoltarea continuă a forțelor de producție ale țării, în îndeplinirea și depășirea planurilor de dezvoltare a economiei naționale. Producția industrială, caracterizată printr-un 

giune a crescut față de anul trecut. Rezultatele superioare obținute an de an de gospodăriile agricole de stat confirmă justețea orientării date de conducerea partidului privind concentrarea producției în unități specializate. Concentrînd suprafețele de porumb în gospodăriile de stat cu condiții favorabile acestei culturi, Trustul Gostat Sînnicolau Mare a recoltat de pe întreaga suprafață cultivată de 13 550 ha o producție medie de peste 5 000 kg porumb boabe la hectar în condiții de neirigare, la un preț de cost de 530 lei tona, iar G.A.S. Grabăț, din același raion, a obținut 7 067 kg porumb boabe la hectar, la un preț de cost de 450 lei tona.Pe măsura dezvoltării procesului de specializare și concentrare a producției a avut loc și îmbunătățirea repartizării teritoriale a speciilor de animale, mergîn- du-se pe linia grupării vacilor cu lapte în gospodăriile din jurul orașelor și centrelor muncitorești, a porcilor în zona de cultivare a porumbului și a oilor în zona de deal. Astfel, în jurul orașelor Timișoara și Arad s-a creat o zonă de aprovizionare cu lapte, în care efectivul de vaci pe o gospodărie variază între 500 și 1 000 de capete, iar producția medie de lapte pe cap de vacă a crescut de la 2 880 de litri la peste 3 100 litri.Rezultatele obținute în creșterea păsărilor și în producția de legume, în combinatele de tip industrial din regiunea noastră, confirmă justețea orientării investițiilor spre asemenea obiective care asigură o eficiență economică ridicată. în combinatul de sere de la Arad se obțin în acest an aproape 12 kg roșii și 23 kg castraveți pe mp.Dezvoltarea intensivă a producției, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost fac ca gospodăriile de stat din regiune să încheie bilanțul pe a- cest an cu circa 18 milioane lei beneficii. Prin activitatea lor economico-or- ganizatorică, gospodăriile de stat constituie un etalon al agriculturii noastre socialiste care ne arată nivelul la care poate să ajungă agricultura regiunii în ansamblul ei și marile rezerve pe care le avem.în 1964, rezultate bune au obținut și cooperativele agricole de producție, sporind an de an numărul celor care ating nivelul producției din gospodăriile de stat. Numeroase unități au obținut producții medii la hectar de peste 1 800 kg grîu, 3 000 kg porumb, 1 500 kg floarea-soare- lui și peste 20 000 kg. sfeclă de zahăr la ha. Semnificativ este exemplul cooperativelor agricole de producție din raionul Sînnicolau Mare, care pe 22 800 ha au recoltat în medie 3 620 kg porumb boabe la ha. Cooperativa agricolă de producție Lenauheim a obținut 2 600 kg grîu la ha, 5 440 kg porumb boabe și 35 000 kg sfeclă de zahăr la ha, situîndu-se prin rezultatele obținute la nivelul celor mai'bune unități agricole socialiste. Pe ansamblul regiunii, veniturile bănești ale çooperativelor agricole au crescut, față de anii precedenți, cu 8 la sută, fondul de bază cu 21 la sută, iar venitul mediu pe cooperator cu 27 la sută.Experiența confirmă că acele cooperative agricole de producție care au cadre de conducere competente, care asigură o folosire rațională și intensivă a pămîntu- lui, o corelație justă între producția vegetală și cea animală, o judicioasă organizare a muncii și aplică experiența unităților fruntașe, obțin rezultate bune în creșterea producției vegetale și animale, venituri din ce în ce mai mari, ceea ce stimulează cointeresarea materială a colectiviștilor în sporirea producției.Pentru a folosi marile rezerve de care dispune agricultura regiunii noastre ne vom ocupa în continuare de concentrarea producției și specializarea gospodăriilor de stat, de sprijinirea cooperativelor agricole în asigurarea unei repartizări mai judicioase a culturilor și speciilor de animale pe zone și unități, în îmbunătățirea calității animalelor și perfecționarea formelor de cointeresare materială a colectiviștilor.Unitățile agricole din regiunea noastră au posibilități însemnate pentru a contribui într-o măsură tot mai mare la sporirea cantităților de produse agro-alimen- tare necesare atît consumului intern, cît și pentru export. Cooperativele agricole de producție fac în prezent intense pregătiri pentru a asigura producții mari de legume proaspete, într-o gamă cît mai largă de sortimente și în tot cursul anului. La export nu este de ajuns să asigurăm produse de calitate. Beneficiarii cer ca a- ceste produse să fie livrate în ambalaje frumoase, atrăgătoare și de bună calitate. Iată de ce organele contractante trebuie să dea în permanență o mare atenție și acestei probleme.Sarcinile ce ne revin din planul de stat pe anul viitor sînt importante și mobilizatoare. îndeplinirea lor va constitui o nouă treaptă în dezvoltarea economiei noastre naționale. Asigur Marea Adunare Națională că oamenii muncii din regiunea Banat, romîni. germani, maghiari, sîrbi, vor munci și în viitor cu entuziasm și avînt patriotic pentru transpunerea în viață a sarcinilor ce le revin din planul de stat pe 1965.Dat fiind că proiectul bugetului de stat prezentat în această sesiune asigură mijloacele financiare necesare dezvoltării economiei și culturii, ridicării în continuare a nivelului de trai al oamenilor muncii, îl voi vota din toată inima.
Constantin Drăganritm de creștere susținut, este în acest an de peste 8 ori mai mare decît în 1938.O dată cu dezvoltarea economiei, cu creșterea venitului național, se ridică nivelul de trai material și cultural al poporului.La obținerea acestor succese, o contribuție însemnată au adus-o și sindicatele, care, sub conducerea organizațiilor de partid, au desfășurat o intensă muncă politică și organizatorică de masă pentru mobilizarea tuturor forțelor la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, la îmbunătățirea permanentă a calității produselor, creșterea producției și productivității muncii, realizarea de economii și beneficii peste plan.Sindicatele s-au preocupat în mod deosebit de a da întrecerii socialiste, organizată pe baza Directivelor C. C. al P.M.R., un caracter mai concret și mai dinamic de creșterea eficienței consfătuirilor de producție și adunărilor 

sindicale, stimulînd și orientînd entuziasmul și inițiativa creatoare a oamenilor muncii în direcția descoperirii și valorificării superioare a resurselor interne. Activitatea rodnică depusă în acest domeniu se reflectă în rezultatele obținute de oamenii muncii în întrecerea socialistă în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei.Din Darea de seamă prezentată la sesiunea noastră s-au desprins în mod limpede direcțiile principale ale planului de dezvoltare a economiei naționale pe 1965, direcții care au fost subliniate cu multă claritate de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la recenta plenară a C.C. al P.M.R. Partidul nostru a subliniat în repetate rînduri necesitatea desfășurării unei activități susținute pentru ridicarea calității produselor, a caracteristicilor tuturor produselor — mijloace de producție sau bunuri de consum — la un nivel calitativ superior. în urma măsurilor luate în lumina Directivelor C.C. al P.M.R., cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, s-au obținut rezultate importante în această direcție. Calitatea utilajului pentru industria petrolieră și chimică, a mașinilor-unelte, tractoarelor, autocamioanelor etc., precum și a majorității bunurilor de consum întrunește tot mai multe aprecieri favorabile.Am ascultat cu interes cuvîntul tov. deputat Constantin Buiac care a vorbit despre preocuparea și experiența valoroasă a colectivului uzinei „1 Mai“-Ploiești pentru introducerea tehnicii noi, asimilarea de produse la nivelul tehnicii mondiale, ridicarea continuă a calificării teh- nico-profesionale, experiență care poate constitui un exemplu bun și pentru alte întreprinderi. Ne bucură pe toți asemenea rezultate care se întîlnesc în toate ramurile economiei naționale.In același timp trebuie să subliniem că, pentru obținerea unor produse cu caracteristici și performanțe superioare, la nivelul cerințelor actuale, este necesar să se depună în continuare eforturi sporite din partea tuturor ministerelor, colectivelor întreprinderilor, a fiecărui muncitor, inginer și tehnician pentru a înlătura deficiențele ce se mai manifestă în unele întreprinderi care, deși sînt înzestrate cu mașini și utilaje moderne, nu obțin produse finite la un nivel corespunzător.Ținînd seama de faptul că îmbunătățirea continuă a calității trebuie să fie rodul preocupării de fiecare zi a tuturor celor care participă la realizarea produsului, sindicatele vor ajuta în mod sistematic la aplicarea măsurilor tehmco-orga- nizatorice menite a crea condițiile necesare pentru ca întreaga producție de serie să fie la nivelul produsului de referință, la respectarea riguroasă a prescripțiilor tehnologice și la înțelegerea complexă a noțiunii de calitate care înseamnă, așa cum menționa Darea de seamă expusă, caracteristici tehnico-economice superioare, durabilitate sporită, finisaj și aspect plăcut.Este știut că una din condițiile care concură la obținerea unor produse de calitate este și realizarea, ritmică a sarcinilor de plan. Neritmicitatea producției, pe lingă celelalte neajunsuri — suprasolicitarea oamenilor și mașinilor, depășirea cheltuielilor de producție și altele — are influențe dăunătoare asupra calității produselor. Avînd în vedere acest lucru, sindicatele vor sprijini ministerele și conducerile întreprinderilor pentru a acționa într-o mai mare măsură în direcția organizării mai bune a producției, îndeplinirii la timp a planului de cooperare. Este necesar ca ministerele, conducerile întreprinderilor să fixeze criterii, parametri de calitate la o gamă cît mai mare de produse. In acest sens și sindicatele, uniunile pe ramuri vor dovedi mai multă preocupare pentru a contribui la stabilirea prin plan a indicilor de calitate la un număr cît mai mare de sortimente, vor veghea atent la aplicarea întocmai a sistemelor de cointeresare materială a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, pe baza cărora se vor aprecia și recompensa strădaniile depuse pentru ridicarea calității.Introducerea progresului tehnic, caracterizat prin dotarea întreprinderilor cu utilaje de înaltă tehnicitate și aplicarea celor mai avansate tehnologii de fabricație, precum și soluționarea problemelor complexe ale calității superioare a produselor necesită desfășurarea unei activități susținute și permanente pentru ridicarea nivelului pregătirii profesionale a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor. Sindicatele vor acorda un sprijin substanțial conducerilor ministerelor, întreprinderilor pentru îmbunătățirea organizării cursurilor de calificare, ridicarea calificării și specializarea cadrelor, mai ales în ramurile care primesc anual noi contingente de muncitori. Este, de asemenea, necesar să acordăm multă atenție întăririi rolului și răspunderii maiștrilor în producție.Deoarece nivelul calitativ al unui produs este cu atît mai înalt cu cît cel care-1
Cuvîntul deputatului Mihail LeventeActivitatea comerțului, al cărui scop este aprovizionarea populației în condiții mereu mai bune — întrutotul cu putință dacă se ține seama de prevederile planului de stat și ale bugetului anului 1965 — este în atenția noastră, ca și de altfel a tuturor cetățenilor țării. Ca și în anii anteriori, și în anul 1964, aprovizionarea populației s-a bucurat de îndrumarea și sprijinul permanent al partidului și guvernului, a căror preocupare fundamentală este bunăstarea poporului nostru.Trebuie să considerăm ca încă o mărturie a dezvoltării echilibrate, bine cumpănite, a economiei noastre, faptul că activitatea comerțului nostru socialist sporește și se desfășoară în deplină concordanță cu celelalte ramuri. Modul în care este aprovizionată populația poate fi exprimat prin mai mulți indicatori, unul dintre cei mai importanți fiind volumul total al desfacerilor, care în anul 1964 a sporit cu 8 la sută.Oricît de importante ar fi însă creșterile cantitative, ele nu pot . exprima totalitatea proceselor ce intervin în domeniul circulației mărfurilor, ca de pildă schimbările calitative care au loc în structura mărfurilor vîndute, a căror semnificație nu trebuie pierdută din vedere.într-adevăr, oamenii muncii înțeleg să facă pe deplin uz de posibilitățile noi ce le au, de a se îmbrăca, de a-și mobila locuințele și de a se alimenta mai bine. Ei sînt în măsură nu numai să-și sporească cumpărările globale de mărfuri ; cererea lor se îndreaptă tot mai mult spre acele produse care caracterizează un nivel de 

realizează lucrează cu mai multă conștiinciozitate și pasiune, este necesar să folosim toate mijloacele de influențare de care dispun sindicatele, pentru a dezvolta conștiința socialistă a fiecărui participant la întrecere, dragostea față de „marca fabricii“ și mîndria profesională pentru a nu lăsa din mină un lucru pînă nu este executat ireproșabil. Sindicatele vor acționa cu mai multă stăruință pentru dezvoltarea atitudinii noi față de muncă și față de avutul obștesc, pentru întărirea disciplinei.Am reținut din darea de seamă cu legitimă mîndrie faptul că țara noastră întreține în prezent relații comerciale cu peste 100 de țări, că utilajele, produsele industriale pe care le exportăm sînt din ce în ce mai mult apreciate. Este un lucru bun, dar aceasta impune creșterea răspunderii noastre, a tuturor, pentru realizarea exemplară a sarcinilor de export, luarea de măsuri pentru lărgirea nomenclaturii produselor și depășirea sarcinilor de plan la acele produse care sînt solicitate în mod deosebit.Intrucît în anul viitor un volum important din sporul producției industriale se va realiza pe seama noilor capacități, vom desfășura o susținută activitate pentru a mobiliza pe constructori și montori să dea în funcțiune la timp și înainte de termen noile obiective. In acest scop, se vâ acorda o atenție deosebită răspîndirii pe scară largă a metodelor înaintate de organizare a muncii, a procedeelor industriale de lucru; ne vom ocupa de sprijinirea acțiunilor de pregătire a cadrelor pentru noile unități industriale pentru ca acestea să realizeze în cel mai scurt timp parametrii tehnico-economici prevăzuți în proiecte.Cunoaștem cu toții că politica economică a partidului nostru de dezvoltare în ritm rapid a producției sociale are ca scop fundamental asigurarea creșterii continue a nivelului de trai material și cultural al poporului. O expresie convingătoare a grijii față de oamenii muncii este și Hotărîrea partidului și guvernului din iunie a.c. cu privire la majorarea salariilor tuturor categoriilor de salariați, potrivit căreia, veniturile acestora sporesc, la nivelul unui an întreg, cu 6,8 miliarde lei. Mijloacele bănești prevăzute în bugetul pe 1965 pentru sporirea salariilor, pentru cheltuieli social-culturale vor duce, nemijlocit, la creșterea volumului desfacerilor de mărfuri prin comerț cu 11 la sută, la îmbunătățirea pe mai departe a condițiilor de locuit prin darea în folosință a încă 53 mii apartamente, a asistenței medico-sanitare, precum și la dezvoltarea învățămîntului, științei și artei.Anual, statul nostru încredințează sindicatelor spre gospodărire fondurile destinate acoperirii cheltuielilor pentru plata pensiilor de bătrînețe, ajutoare materiale în caz de incapacitate temporară de muncă, pentru trimiterea prin sindicate la tratament balnear și odihnă a unui număr de peste 350 000 oameni ai muncii cu merite deosebite în producție. Astfel, proiectul de buget pe anul 1965 prevede, pentru finanțarea cheltuielilor de asigurări sociale, fonduri care se ridică la peste 5,1 miliarde lei, cu 300 milioane lei mai mult decît în anul 1964. Folosind experiența a- cumulată pînă acum în activitatea de a- sigurări sociale, sindicatele se vor ocupa de gospodărirea și mai judicioasă a acestor fonduri, în interesul unei tot mai bune satisfaceri a nevoilor oamenilor muncii.Prin controlul obștesc riguros pe care-I vom exercita asupra aplicării legislației de protecția muncii, prin activitatea susținută de educare a salariaților în vederea respectării cu strictețe a normelor de tehnica securității și igiena muncii, vom contribui la înlăturarea cauzelor accidentelor, la prevenirea îmbolnăvirilor profesionale și crearea uncr condiții și mai bune de muncă. Folosind experiența acumulată și tră- gînd învățăminte din unele neajunsuri care s-au manifestat în acest an, ministerele și conducerile întreprinderilor vor trebui să acționeze în anul viitor cu mai multă fermitate pentru aplicarea riguroasă a legislației de protecția muncii, pentru creșterea răspunderii conducătorilor procesului de producție față de problemele de tehnica securității muncii.Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, sindicatele din țara noastră își vor îmbunătăți continuu activitatea, vor organiza și mai bine întrecerea socialistă, vor sprijini colectivele întreprinderilor să-și ia angajamente mobilizatoare pentru înfăptuirea cu succes a prevederilor planului pe 1965 — ultimul an al șesenalului, care va duce la întărirea pe mai departe a economiei naționale, la ridicarea continuă a nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc.Fiind pe deplin încredințat că înfăptuirea prevederilor planului și ale bugetului de stat pe 1965 va înălța și mai sus edificiul luminos al construcției socialiste, mă declar întrutotul de acord cu sarcinile planului de stat pe anul care vine și votez din toată inima proiectul de buget.
trai mai îndestulat, o viață culturală mai intensă. Iată de ce în ultimii ani vînzările din domeniul mărfurilor alimentare s-au deplasat spre produse cu valoare nutritivă mai ridicată (carne și preparate de carne, lapte și produse lactate, grăsimi vegetale și altele), iar cele din domeniul mărfurilor nealimentare spre obiecte de uz îndelungat și de confort casnic. De pildă, în anul care este pe cale de a se încheia s-au vîndut populației, față de anul trecut : cu 41,3 la sută mai multe frigidere, cu 65 la sută mai multe aspiratoare de praf, cu 14,3 la sută mai multe mașini de spălat rufe. Un proces similar are loc și în domeniul desfacerii mărfurilor textile și încălțămintei. în acest an s-a lărgit, varietatea articolelor acestei grupe cü circa 8 000 sortimente, o dată cu ridicarea calității și aspectului lor estetic.Modificările profunde ce au intervenit în configurația social-economică a satelor noastre, precum și electrificarea rurală se exprimă și în evoluția vînzărilor de mărfuri către țărănime. Cerințele și preferințele acesteia se apropie tot mai mult de cele ale orășenilor. Populația agricolă cumpără în cantități tot mai importante produse alimentare industrializate, cum ar fi zahăr și produse zaharoase, ulei, paste făinoase, conserve de legume, mezeluri și altele, confecții și încălțăminte modernă, precum și produse de uz îndelungat, îndeosebi mobilă și articole electrotehnice.Volumul activității restaurantelor și. al hotelurilor, care îndeplinesc un rol im-

( Continuare în pag. V-a)



Cuvmtyl deputatului Mihail Levente
(Urmare din pag. IV-a)portant în satisfacerea cerințelor populației, ca $i în dezvoltarea turismului, a crescut în 1964 la aproape dublu față de anul 1959.Dèsfacereâ mai multor mărfuri și buna aprovizionare a populației sînt condiționate Și de existența unei rețele comerciale îndeajuns de largă, rațional organizată, constînd din magazine amplasate și profilate judicios. In anii 1960—1964, suprafața comercială a crescut cu circa 750 000 mp; adică cu 28,8 la sută față de anul 1959. Unitățile nou construite sînt spațioase și înzestrate cu mobilier și utilaj comercial modern. Merită să fie menționate reconstruirea aproape în întregime a rețelei comerciale de pe arterele centrale ale unor orașe, precum și construirea noilor rețele dintr-o serie de centre muncitorești. în magazinele recent construite s-au introdus forme înaintate de desfacere — ca autoservirea și expunerea deschisă a mărfurilor — care duc la economisirea timpului cumpărătorilor și ridică nivelul rentabilității întreprinderilor comerciale. A continuat totodată cu mai multă hotărîre acțiunea de modernizare a rețelei existente, acțiune necesară deoarece desfacerea fondului sporit de mărfuri trebuie asigurată în cea mai mare parte prin unitățile construite mai de mult.Creșterea producției bunurilor de consum și a numărului de sortimente impune lărgirea rețelei de magazine specializate. Magazinele sau raioanele specializate, al căror număr crește mereu, pe lingă faptul că asigură o deservire superioară, constituie și adevărate „laboratoare“ pentru experimentarea și îmbunătățirea formelor de prezentare și de vînzare a mărfurilor.în centrul preocupărilor organelor comerciale stă și folosirea eficientă a spațiului și a utilajelor comerciale care influențează în mod hotărîtor scăderea cheltuielilor de circulație.Un factor important care contribuie la satisfacerea cerințelor mereu mai diferențiate ale consumatorilor îl constituie influențarea industriei de către comerț. Comerțul a prezentat industriei sugestii și propuneri, de multe ori însoțite de mostrele respective, al căror număr a atins în acest an 6 300, față de 3 000 în anul précédent. în vederea cunoașterii gusturilor și preferințelor consumatorilor, s-a introdus practica fabricării și punerii în desfacere a unor sortimente în serii mici. Ca urmare a acestei acțiuni, ca și a inițiativei industriei noastre, circa 1900 exponate, pe care le-am văzut cu toții la Expoziția realizărilor economiei naționale, vor fi asimilate în producția de serie și livrate începînd cu primul trimestru al anului viitor.Măsurile luate pentru îmbunătățirea acțiunii de influențare a industriei și de perfecționare a colaborării dintre industrie și comerț vor fi urmărite cu toată atenția dé ministerul nostru și firește că și de către ministerele producătoare de bunuri de consum.întreprinderile comerciale au trecut la consultarea mai largă a maselor de cumpărători, la folosirea de noi forme, ca de pildă organizarea unei rețele speciale din unități reprezentative prin care se sondează gusturile și preferințele diverselor categorii ale populației. Pentru a se influența producția în condiții și mai eficiente s-au înființat colective consultative, formate din reprezentanți ai consumatorilor, sînt organizate numeroase expoziții de mărfuri, s-a asigurat participarea la operațiile dé contractare a reprezentanților cumpărătorilor și ai comerțului cu amănuntul.în anul 1964, comerțul a făcut uz pe scară largă de pîrghiile pe care legislația actuală i le pune la dispoziție pentru a

Cuvîntul deputatului Ludovic TakacsDarea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1964 și cu privire la proiectul planului de stat pe anul viitor, precum și raportul asupra proiectului de buget pe anul 1965 înfățișează un tablou multilateral și deosebit de îmbucurător al realizărilor noastre pe calea victorioasă a construirii socialismului. Ele ne dau o imagine clară nu numai asupra dezvoltării economiei naționale, dar, o dată cu aceasta, și asupra succeselor înregistrate în toate sectoarele vieții sociale.Eilte o mare satisfacție pentru fiecare deputat al Marii Adunări Naționale, acest înalt organ constituțional, să constate, an de an, noi și noi succese în munca de conducere a activității statului, succese ce se explică in primul rînd prin faptul că a- ceastă activitate se sprijină pe îndrumarea permanentă a partidului, pe indicațiile elaborate de partid în mod științific, în toate sectoarele vieții noastre sociale.în cuvîntul meu aș vrea să mă opresc tocmai asupra acestui aspect, asupra caracterului adine științific al conducerii economiei naționale și să subliniez importanța tezelor care orientează dezvoltarea țării noastre pe calea desăvîrșirii construcției socialiste. Mă voi referi în primul rînd la datele cuprinse în Darea de seamă cu privire la rezultatele obținute în acest an în valorificarea la un nivel superior a resurselor noastre interne.Este îndeobște cunoscut că valorificarea la un nivel înalt a bogățiilor țării se poate obține numai prin industrializarea economiei, prin dezvoltarea multilaterală a ramurilor industriale, cu precădere a industriei producătoare de mijloace de producție, prin introducerea unei cît mai înalte tehnicități în procesul de producție. Industrializarea creează condiții ca energia creatoare a omului, a poporului, unindu-se cu tehnica cea mai avansată, să creeze bunuri materiale cu o valoare tot mai ridicată, să sporească astfel venitul național, potențialul economic al țării, să contribuie la ridicarea necontenită a nivelului de trai al populației.întreaga istorie a anilor de construcție socialistă în țara noastră demonstrează că partidul și, sub îndrumarea sa, toți factorii de răspundere din stat, aplică cu succes, la condițiile concrete din țara noastră, legitățile obiective ale socialismului.Măsurile luate în anii puterii populare pentru valorificarea resurselor naturale, pentru utilarea industriei noastre socialiste și a agriculturii cu instalații de înaltă tehnicitate, măsurile organizatorice aplicate pe linia perfecționării proceselor teh- 

împiedica pătrunderea pe rețea a unor mărfuri necorespunzătoare calitativ. Ca urmare a exigenței aparatului comercial, s-a obținut o reducere apreciabilă a stocurilor de mărfuri greu vandabile.Cu toate progresele obținute în ridicarea nivelului calitativ al bunurilor de consum, totuși, ținînd seama de condițiile de care dispune industria noastră și de creșterea exigenței oamenilor muncii, îmbunătățirea calității trebuie să fie și în viitor un obiectiv central, pentru atingerea căruia trebuie să se acționeze cu mai multă hotărîre. Comerțul cu amănuntul din sistema Ministerului Comerțului Interior a redus cheltuielile ce le face pentru vinzarea mărfurilor.Nivelul calitativ al activității comerciale este determinat, într-o măsură însemnată, de capacitatea organizatorică a aparatului. Pe lîngă realizările obținute, în activitatea comerțului mai există unele lipsuri, îndeosebi în calitatea serviciului. E- xistă lucrători în comerțul socialist care nu manifestă încă suficientă solicitudine față de consumatori. Este, de asemenea, de menționat printre lipsuri și insuficienta mobilitate a organelor de conducere ale comerțului și ale industriei, care nu întotdeauna sînt pregătite să reacționeze repede la schimbările care au loc în preferințele populației și să asigure o aprovizionare ritmică și variată, să coordoneze pe deplin oferta de marfă cu cererea.Ridicarea nivelului prezentării unităților, aprovizionarea lor continuă cu un sortiment cît mai variat de mărfuri și mai ales modificarea stilului de comportare al lucrătorilor din comerț în relațiile cu consumatorii trebuie să constituie preocuparea noastră de bază în anul 1965.Pentru atingerea acestor obiective va trebui să depunem eforturi zi de zi, inclusiv prin folosirea mai curajoasă a importantei pîrghii economice care ne stă la îndemînă : cointeresarea materială a personalului atît în raport cu rezultatele economico-financiarè obținute de fiecare, cît și în raport cu calitatea serviciului.Rezultatele obținute în anul 1964 oferă o bună bază de pornire pentru înfăptuirea prevederilor planului circulației mărfurilor în 1965. în anul viitor, volumul desfacerilor va fi cu circa 11 la sută mai ridicat decît cel înregistrat în 1964.In sporirea prevăzută a vînzărilof de mărfuri se reflectă efectele măsurilor luate pentru creșterea veniturilor populației, în special prin mărirea salariilor și îmbunătățirea sistemului acordării alocațiilor pentru copii, măsuri adoptate recent de către partid și guvern. întrucît cererea de mărfuri se modifică o dată cu creșterea puterii de cumpărare a populației, în anul Viitor se vor desface mai multe produse alimentare diferențiate calitativ, se va pune la dispoziția cumpărătorilor un sortiment mai larg de articole textile și din piele, cu 33 la sută mai multe frigidere decît în 1964, cu 30 la sută mai multe televizoare, cantități sporite de mașini de spălat rufe, aspiratoare de praf, autoturisme etc. Se va îmbunătăți modul de prezentare a mărfurilor, prin folosirea mai largă a diferitelor mijloace de reclamă și informare. De asemenea, vom continua să ne preocupăm de scurtarea căilor de aducere a mărfurilor de la locul de producție la cel de consum.Sporirea exigenței populației față de comerț este o consecință, dar și o confirmare a înfăptuirilor obținute de poporul nostru în domeniul ridicării nivelului de trai, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn. Lucrătorii din comerț împărtășesc, împreună cu toți cetățenii patriei noastre, bucuria prilejuită de aceste succese, dar sînt totodată conștienți că le revine obligația de a munci și înai bine în anul următor. Ne angajăm șă răspundem așa cum se cuvine acestei obligații de onoare.
nologice, a întăririi disciplinei muncii, a creșterii de cadre calificate și altele se înscriu pe linia preocupărilor majore pentru dezvoltarea continuă și într-un ritm rapid a economiei noastre naționale. Acestor măsuri le datorăm rezultatele cu care ne mîndrim, ca : ritmul înalt de creștere a producției industriale, faptul că în nomenclatorul de mărfuri exportate de noi în ultimii ani o pondere tot mai mare dobîn- d.esc mărfuri caracteristice numai exportului țărilor cu industrie dezvoltată — transformatoare de forță, motoare electrice, utilaje pentru industria extractivă petrolieră și rafinării, utilaje pentru industria chimică, fabrici de ciment, rulmenți, autocamioane, tractoare, o variată gamă de produse petroliere etc. Ele sînt o ilustrare elocventă a transformărilor structurale produse în economia țării noastre în anii puterii populare. Totodată, ele justifică pe deplin și subliniază importanța deosebită a indicațiilor cuprinse în Darea de seamă cu privire la necesitatea de a se acorda în viitor o atenție sporită ridicării continue a calității produselor la nivelul tehnicii mondiale.în hotărîrea cu care întregul popor urmează politica partidului, înfăptuind sarcinile stabilite pentru dezvoltarea economică a țării se află chezășia faptului că și a- ceste indicații vor fi îndeplinite și depășite. Tabloul realizărilor din anul care a trecut, tablou bogat și însuflețitor, prezentat în fața actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, este rodul muncii harnice a întregului popor ; uniți prin țelul comun al construirii socialismului în Republica Populară Romînă — muncesc înfrățiți, cu același avînt, oameni ai muncii romîni, maghiari, germani și de alte naționalități, reflectînd în această frăție consolidarea definitivă a unității moral-politice a întregului nostru popor.Dezvoltarea armonioasă a ramurilor e- conomiei naționale se împletește cu grija pentru înflorirea tuturor regiunilor țării. Obiectivele de cea mai mare însemnătate ale planului de 6 ani și-au găsit întruchiparea în cele mai diferite colțuri ale patriei noastre. Este suficient să amintim fabrica de aluminiu de la Slatina, alături de fabrica de alumină de la Oradea, Combinatul chimic de la Craiova, alături de cel de la Tîrgu Mureș, șantierul combinatului siderurgic de la Galați, alături de impresionantele realizări de la Hunedoara, pentru a avea încă o dovadă a înțelepciunii cu care partidul nostru conduce o- pera dé industrializare socialistă a țării.

Consider foarte importantă atenția care se acordă în Darea de seamă sporirii eforturilor pentru realizarea la timp și la nivel înalt a producției pentru export, găsirea de noi resurse pentru diversificarea exportului nostru. Dezvoltarea economiei naționale pe baza conducerii științifice fundamentate de către partidul și guvernul nostru mărește nu numai forța economică a țării, dar constituie totodată o contribuție activă a poporului nostru la creșterea forței economice și la sporirea influenței socialismului pè plan internațional.Valorificarea superioară a bogățiilor țării pe calea industrializării socialiste, prin dezvoltarea de noi ramuri industriale mai productive, este de mare importanță pentru extinderea comerțului nostru exterior, pentru prezența noastră tot mai ac-
A trecut încă un an și sîntem din nou împreună la dezbaterea planului. Asemeni agricultorului, strîngem „recolta“ unui an și „semănăm“ pentru anul viitor ca să culegem roade bogate și de bună calitate, în lupta pe care a dus-o poporul nostru, am luat parte și noi. cei din industria ușoară. Cunoscînd ce s-a făcut în toate domeniile de activitate, putem spune că, deși calendarul arată că s-a dus numai un an, în lupta pe care o desfășurăm parcă am trăit doi ani în acest răstimp. Și mergem înainte.Am ascultat cu mare atenție Darea de seamă prezentată de tovarășul președinte âl Consiliului de Miniștri cu privire la planul de stat și raportul tovarășului ministru al finanțelor cu privire la buget, documente care oglindesc marile realizări obținute de poporul nostru — sub conducerea înțeleaptă a partidului — în construcția economică și social-culturală a țării.în cadrul dezvoltării armonioase a tuturor ramurilor economiei naționale, și industria ușoară a obținut succese pe linia creșterii producției, îmbunătățirii calității, lărgirii sortimentelor și ridicării nivelului tehnic al întreprinderilor. Informez sesiunea Marii Adunări Naționale, că planul producției globale al Ministerului Industriei Ușoare pe anul 1964 a fost îndeplinit de la data de 22 decembrie 1964. Toate întreprinderile din industria ușoară își realizează planul producției globale, precum și sarcinile de creștere a productivității muncii, de reducere a prețului de cost și de beneficii. Pînă la sfîrșitul anului vom realiza peste plan țesături, tricotaje, confecții, încălțăminte și articole de uz casnic în valoare de 540 milioane lei.Planul de stat pe anul 1965 prevede creșterea în continuare a volumului producției industriei ușoare cu 12,3 la sută, față de cea realizată în anul 1964 ; productivitatea muncii va spori cu 8,6 la sută, urmînd ca 3/4 din sporul de producție prevăzut pe 1965 să se realizeze pe seama creșterii productivității muncii.Ca rezultat al creșterii producției, productivității muncii și reducerii prețului de cost, ' vărsămintele la buget ale întreprinderilor din industria ușoară în anul 1965 cresc, față de 1964, cu peste un miliard lei.Prin îndeplinirea sarcinilor de plan prevăzute pe anul 1965, se vor realiza și depăși principalele prevederi ale Directivelor celui de-al III-lea Congres al P.M.R. pentru industria ușoară. Volumul producției stabilit în planul pe anul 1985 este de 2,14 ori mai mare decît cel din 1959, față de 2,1 ori prevăzut în Directive. în decursul celor 6 ani, industria ușoară realizează o producție globală mai mare cu 5,5 miliarde lei decît prevederile Directivelor, ceea ce echivalează producția unui semestru din anul 1959. Creșterea productivității muncii în această perioadă este de 54 la sută, față de 40—45 la sută, cît prevăd Directivele. Prețul de cost al producției va fi cu 11,7 la sută mai redus decît cel realizat în 1959.Toate aceste succese au fost obținute datorită muncii entuziaste a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și tuturor lucrătorilor din industria ușoară.Principalul obiectiv al muncii noastre în 1965 va fi — ca și în anii trecuți — îmbunătățirea continuă a calității producției și lărgirea sortimentelor.La Expoziția realizărilor economiei naționale, organizată cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, industria ușoară a expus 13 mii articole, modele, desene etc din cele circa 32 mii pe care le produce pentru fondul pieței și pentru export. Aprecierile pozitive ale vizitatorilor expoziției, atît din țară cît și din străinătate, confirmă capacitatea și posibilitățile pe care le au colectivele de muncă din întreprinderile noastre de a asigura îmbunătățirea permanentă a calității produselor și îmbogățirea sortimentelor.Informez sesiunea Marii Adunări Naționale că cererile Ministerului Comerțului Interior privind produsele prezentate la Expoziția realizărilor economiei naționale au fost acoperite din punct de vedere al sortimentelor, fără nici o excepție, iar sub aspect cantitativ în proporție de circa 90 la sută, ținînd seama că la unele sortimente aceste cereri depășesc capacitățile de producție existente. Comerțul nu este ușor de satisfăcut în ce privește cantitatea și calitatea, mai sînt încă anumite lucruri unde nu am reușit complet, dar credem că prin depășirea de plan îl vom satisface.Conducerea partidului și statului nostru pun în mod justificat în fața industriei ușoare cerința ca toate produsele sale să fie realizate la un înalt nivel calitativ, să satisfacă pe deplin exigențele mereu sporite ale consumatorilor. Pentru realizarea acestei sarcini deosebit de importante, ministerul nostru a luat și va lua în continuare măsuri pentru mobilizarea, îndrumarea și sprijinirea întreprinderilor.Studiind și folosind tot ceea ce e nou în domeniul îmbunătățirii calității, genera- lizînd experiența bună a întreprinderilor fruntașe, întărind colaborarea cu organele Ministerului Comerțului Interior, vom îmbunătăți permanent munca noastră, în așa fel ca produsele noastre să fie din ce în ce mai mult solicitate și apreciate. Aceasta, cu atît mai mult, cu cît și în anul 1964 au existat reclamații privitoare la calitatea produselor livrate de unele întreprinderi.Gusturile, pretențiile cresc mereu și. rapid. Produsele ieri apreciate^ pot să fie astăzi considerate ca depășite. Trebuie să ne folosim de condițiile create în întreprinderile noastre, de utilajele de care dispunem, de materiile prime pe care le 

tivă pe piața mondială. Importanța relațiilor economice internaționale pentru dezvoltarea oricărei țări este un lucru bine cunoscut și îndeobște apreciat. Schimbul internațional de produse, realizat în condiții de egalitate și avantaj reciproc, înfăptuiește diviziunea internațională a muncii, temelie materială a colaborării pașnice dintre state, a realizării politicii de coexistență pașnică între țări cu orîn- duiri sociale diferite, politică promovată consecvent de țara noastră în relațiile sale internaționale.Convins fiind că prevederile proiectului de plan și de buget pe anul 1965 asigură pe deplin mersul nostru înainte într-un ritm accelerat, pe calea desăvîrșirii construcției socialiste, le voi vota cu toată încrederea.
avem, în așa fel ca să producem și să livrăm numai produse de calitate.în anul 1965 se vor produce cu 20 la sută mai multe țesături de bumbac din fire fine, cu 130 la sută mai multe stofe fine ; producția de tricotaje din lînă pură va crește cu 100 la sută, iar producția de încălțăminte de categorie superioară va spori cu 40 la sută.încă din acest an au fost luate măsuri în vederea extinderii unor procedee tehnologice care dau produselor calități superioare. Ridicarea calității produselor noastre este și rezultatul înzestrării industriei noastre cu utilaje moderne, cu productivitate sporită, care permit realizarea de produse cu caracteristici superioare.Fondul de investiții alocat industriei ușoare a crescut an de an. Numai în anul 1964 a fost dată în funcțiune Filatura de mătase naturală de la Lugoj, Fabrica de tricotaje Moldova din Iași, Fabrica de confecții Focșani și altele. De asemenea, au fost dezvoltate și reutilate o serie de întreprinderi. Ca rezultat al dezvoltării și reu- tilării fabricilor existente, la sfîrșitul anului 1964 ponderea mașinilor automate de țesut din industria bumbacului reprezintă 36 la sută din total, față de numai 4 la sută în 1959 ; de asemenea, 64 la sută din producția de încălțăminte se realizează pe utilaje moderne.La această reutilare a întreprinderilor din industria ușoară o contribuție a adus și industria noastră constructoare de mașini, care ne-a livrat un volum important de utilaje :• războaie automate de țesut, mașini de filat cu inele, mașini de răsucit, de bobinat și altele. întrucît înzestrarea industriei ușoare cu utilaje se bazează în viitor în măsură tot mai mare pe industria constructoare de mașini din țară, este necesar să dezvoltăm în continuare colaborarea dintre ministerele noastre, asigurînd astfel, în timpul cel mai scurt, asimilarea noilor utilaje la nivelul tehnicii mondiale.în anul 1965 planul de investiții al Ministerului Industriei Ușoare prevede punerea în funcțiune a unor obiective importante, ca de exemplu : noua fabrică de stofe de mobilă din București, cu capacitate de 2,5 milioane metri pătrați anual, o capacitate de finisaj pentru 28 milioane metri pătrați țesături la Uzinele textile Moldova din Botoșani, Fabrica de încălțăminte „Progresul“, cu o capacitate de 17 mii perechi încălțăminte pe zi. De asemenea, se vor pune parțial în funcțiune noi capacități la Combinatul de cauciuc J,il ava, la Fabrica integrată de produse din lînă Constanța, la „Firul Roșu''-Tălma- ciu etc.Este necesar ca pe lîngă măsurile ce noi le vom lua pentru gospodărirea chibzuită a fondurilor de investiții, să fim ajutați și de către constructori, în sensul executării în timp și de calitate corespunzătoare a lucrărilor de construcții.Asigurarea aprovizionării cu materii prime de calitate corespunzătoare este una din problemele cele mai importante ale sectorului nostru.Mă folosesc de această ocazie pentru a mulțumi tovarășilor deputați și comitetelor executive ale sfaturilor populare pentru sprijinul dat în realizarea planului de contractări și achiziții de lînă, care în acest an a fost realizat în 11 luni, obți- nîndu-se cea mai mare cantitate anuală de lînă realizată pînă în prezent. Rog ca acest sprijin să ne fie acordat în continuare pentru realizarea planului pe 1965, atît în privința sarcinilor cantitative cît și în privința calității lînii, știind că acesta constituie o contribuție la îmbunătățirea calității produselor din lînă.O altă materie primă valoroasă care se poate obține în cantități mai mari în țara noastră este mătasea naturală. Sprijinul dv„ tovarăși deputați, ar putea să ne ajute mult în sporirea acestei materii prime, cu atît mai mult cu cît producția gogoșilor de mătase este deosebit de rentabilă și pentru producători. Am reținut cele spuse aici de tov. M. Florescu cu privire la materiile prime pe care industria chimică le va pune la dispoziția industriei ușoare și privim cu încredere făgăduielile sale. Dorim ca industria chimică să ne furnizeze materii prime în cantitatea planificată, de calitate corespunzătoare și la timp.Produsele industriei ușoare sînt astăzi exportate în 62 de țări. Sarcinile de plan la export pe 1964 au fost îndeplinite. Pentru anul viitor se prevăd creșteri importante ale livrărilor de produse ale industriei ușoare pentru export. Am luat măsuri în continuare pentru lărgirea nomenclatorului de produse, precum și pentru profilarea și specializarea unor întreprinderi sau secții pentru export.Industria ușoară a fost printre primele ramuri ale economiei naționale care a bénéficiât de majorarea salariilor hotărîtă de partid și guvern în vara acestui an. Aceasta a constituit un imbold puternic pentru toți lucrătorii din industria ușoară de a-și spori eforturile în vederea găsirii de noi surse pentru reducerea prețului de cost al producției și pentru sporirea pe această bază a acumulărilor.Recent am fost în numeroase întreprinderi din regiunile Iași, Suceava, Bacău, Oltenia și altele, cu care ocazie am constatat din nou elanul cu care colectivele din întreprinderi au primit sarcinile planului pe 1965 analizînd și căutînd noi resurse pentru valorificarea rezervelor economice în producție. Toate acestea constituie chezășia că industria ușoară Va îndeplini și în 1965, cu cinste, sarcinile ce-i revin.

Cuvîntul deputatului Gheorghe RădoiRèalizarèa în bune condiții a planului de stat pè anul 1964 reflectă spiritul creator și elanul patriotic cu care oamenii muncii înfăptuiesc istoricele hotărîri ale Congresului al III-lea al P.M.R., confirmă încă o dată faptul că poporul nostru urmează cu încredere politica partidului și luptă cu entuziasm pentru realizarea ei, deoarece vede în această politică propriile sale năzuințe.Străduindu-se să-și aducă contribuția la industrializarea socialistă a țării, la introducerea progresului tehnic și dezvoltarea celorlalte ramuri ale economiei naționale, muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini desfășoară o muncă însuflețită pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor trasate de partid și guvern.Putem comunica sesiunii Marii Adunări Naționale că, după datele preliminare, pe ansamblul întreprinderilor ministerului planul producției globale industriale pe anul 1964 va fi îndeplinit în proporție de 101,7 la sută, iar sarcina de creștere a productivității muncii în proporție de 100,6 la sută. Sporul de producție de 18 la sută față de realizările anului 1963 se obține îndeosebi pe seama creșterii productivității muncii, care este cu 12,5 la sută mai mare decît în anul 1963 și cu 65 la sută mai mare față de anul 1959.Dorim să informăm Marea Adunare Națională că industria construcțiilor de mașini a îndeplinit și depășit angajamentul luat de a realiza cu un an mai devreme nivelul producției globale prevăzut pentru anul 1965. Nivelul producției globale ce se realizează la sfîrșitul anului 1964 va fi de 2,3 ori mai mare decît în anul 1959, față de 2,2 ori prevăzut în Directive pentru anul 1965.Transpunînd în viață indicațiile partidului. colectivele întreprinderilor ministerului au acordat o atenție deosebită introducerii în fabricație de mașini și utilaje cu parametri și caracteristici funcționale la nivelul tehnicii actuale, în care o pondere tot mai însemnată ocupă instalațiile complexe și liniile tehnologice pentru obiectivele industriale ce se construiesc. Astfel, la Uzina de alumină de la Oradea, Uzina de aluminiu de la Slatina, Combinatul de îngrășăminte chimice de la Turnu Măgurele și altele, peste 60 la sută din volumul total al utilajelor a fost executat în țară, obținîndu-se însemnate economii de valută.Pentru asigurarea progresului tehnic al tuturor ramurilor écbnomiei, o importanță tot mai mare are înzestrarea întreprinderilor constructoare de mașini cu utilaje și instalații moderne de înaltă tehnicitate. Corespunzător acestei cerințe, a fost dezvoltată în ritm susținut producția de mașini unelte ; numărul de tipodimensiuni însușite în fabricație a crescut de la 26 în anul 1959 la 80 în anul 1964.Este de subliniat că numai în anul 1964, s-au realizat pesté/ 550 prototipuri și s-au pus în fabricația de serie aproape 400 produse noi. Industria construcțiilor de mașini livrează astăzi mai mult de 70 la sută din nurnarul de mașini și utilaje de care are nevoie economia națională.Dezvoltarea rapidă a economiei țării noastre își găsește expresie și în schimbările produse în structura exportului. De la an la an a crescut exportul de mașini și utilaje, care a ajuns în 1964 de 2,38 ori mai mare față de 1959. Sporuri însemnate s-au înregistrat în livrările pentru export de utilaj petrolier, de produse electrotehnice, construcții navale, autocamioane și altele.Succesele obținute în această perioadă Sînt rézultatul orientării daté dé partid, a grijii continué și sprijinului acordat dezvoltării industriei construcțiilor de mașini. Fondurile de investiții alocate au fost folosite pentru crearea unor noi capacități de producție și, mai ales, pentru dotarea și reutilarea întreprinderilor existente cu instalații și utilaje moderne.Preocuparea ministerului și întreprinderilor pentru mai buna folosire a tehnicii și pentru perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor s-a Concretizat în creșterea producției globale pe mia de lei mijloace fixe cu aproape 50 la sută față de anul 1959, ceea ce Oglihdește folôsiréà lor din ce în ce mai eficientă. De asemenea, concentrarea atenției întreprinderilor și eforturile muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor pentru micșorarea continuă a costurilor de producție, prin reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibil și energie, pentru gospodărirea din ce în ce mai bună a mijloacelor materiale și bănești s-au concretizat în realizarea unor economii de peste 750 milioane lei la producția comparabilă și în creșterea acumulărilor din beneficii cu 32 la sută față de anul 1963.în îndeplinirea planului pe anul 1964 au existat însă unele neajunsuri și s-au în- tîmpinat anumite greutăți, în principal în asigurarea aprovizionării tehnico-materia- le, care au avut O influență negativă în organizarea și desfășurarea ritmică a producției.Indicațiile plenarei Comitetului Central al P.M.R. din 30 noiembrie — 1 decembrie 1964, care și-au găsit expresie și în expunerea tovarășului Ion Gheorghe Maurer, vor constitui péntru nôi un îndreptar în cé privește măsurile pe care le vom lua în continuare pentru asigurarea condițiilor de realizare a sarcinilor anului viitor.Planul de stat pe anul 1965 prevede pentru Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini sarcini de o importanță deosebită pentru dezvoltarea în continuare a economiei și înfăptuirea politicii partidului de industrializare socialistă a țării.Producția globală urmează să crească în anul viitor cu aproape 13 la sută față de preliminările pe 1964, sporuri deosebit de importante fiind prevăzute la producția de motoare cu combustie internă — de 58 la sută, la locomotive Diesel-electrice de 2 100 C.P. — de 29,5 la sută, la utilaje pentru industria minieră — de 27,3 la sută, la mașini și utilaje pentru construcții și rutiere — de 34 la sută și la alte produse.în același tirhp, prin înzestrarea întreprinderilor cu noi utilaje, perfecționarea 

proceselor tehnologice și îmbunătățirea organizării producției, precum și prin ridicarea în continuare a calificării cadrelor, productivitatea muncii va crește cu 9,2 la sută față de planul pe anul 1964. Aceasta înseamnă că aproape trei sferturi din sporul de producție se va realiza pe searha creșterii productivității muncii.Ridicarea productivității muncii, reducerea prețului de cost, în condițiile îmbunătățirii continue a calității produselor, vor asigura realizarea în anul viitor a unui volum de economii de aproape 1 miliard lei la producția comparabilă.Sarcini deosebite revin, de asemenea, întreprinderilor ministerului prin planul de export. Se prevede ca livrările la export în 1965 să crească cu 37,5 la sută față de realizările din acest an.Un loc important și în activitatea pe anul viitor îl ocupă asimilarea și trecerea la fabricația de serie a noi mașini, utilaje și instalații de complexitate și tehnicitate ridicată ca : instalații de foraj de 315 tone sarcină la cîrlig și 7 000 metri a- dîncime, locomotive Diesel hidraulice, utilaje pentru fabrici de pîine, utilaje textile, noi tipuri de mașini agricole și altele.în expunerea sa, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a subliniat în mod dêosebit importanța ce trebuie acordată Calității în toate râmurile de producție, considerînd calitatea drept criteriu primordial în întreaga noastră activitate de viitor. Corespunzător orientării dată de conducerea de partid, îmbunătățirea calității produselor, creșterea randamentului și economicității mașinilor și instalațiilor vor constitui principalele sarcini în actuala etapă de dezvoltare a industriei noastre constructoare de mașini.Vom manifesta în viitor o exigență și mai mare în aprecierea calității producției, cu atît mai mult cu cît diversificarea și creșterea complexității acesteia capătă un caracter din cè în ce mai pronunțat. Pe lîngă introducerea și extinderea procedeelor tehnologice noi, mărirea gradului de echipare cu scule, dispozitive și verificatoare, întărirea controlului tehnic în toate fazele de producție, nivelul mai înalt al calității produselor se va asigura și prin adîncirea integrării producției în întreprinderi sau secții specializate. Experiența de pînă acum confirmă faptul că lărgirea cooperării, concomitent cu concentrarea acesteia, creează bune premize pentru profilarea și specializarea mai judicioasă, pentru organizarea mai economică a producției.Se va pune un accent mai mare pe diversificarea gamei de produse de înaltă tehnicitate și de nivelul calitativ ridicat, prin extinderea folosirii licențelor de fabricație care permit să se însușească intr-un termen mult mai scurt cele mai noi procedee tehnologice și utilaje de mare precizie.Sîntem convinși că, aplicînd cu hotărîre în practică indicațiile conducèri.i de-partid și de stat .cu privite la folosirea licențelor, dotarea întreprinderilor cu utilaje moderne, întărirea disciplinei tehnologice în fabricație și cointeresarea materială a colectivelor în îmbunătățirea calității, vom reuși să realizăm o producție de înalt nivel calitativ, în măsură să satisfacă exigențele crescînde ale beneficiarilor și să contribuie la dezvoltarea exportului.în Darea de seamă, prezentată Marii Adunări Naționale, s-a insistat în mod deosebit asupra intrării îh funcțiune la termen a Obiectivelor din planul de investiții, atingerii parametrilor proiectați și a măsurilor ce trebuie luate în acest scop.în cadrul sarcinilor ce revin ministerului nostru, vom acorda în continuare o atenție deosebită concentrării fondurilor de investiții spre acele obiective care creează condiții de îmbunătățire a calității producției sau spre creșterea capacităților în acele sectoare a căror produse sînt solicitate la export și în țară.O preocupare de seamă va trebui să o constituie, de asemenea, înfăptuirea orientării cu privire la alegerea materialelor de bază pentru construcțiile industriale, urmărind ca acestea să fie executate într-o măsură cît mai mare din structuri metalice asamblate direct pe șantiere. A- ceastă soluție constructivă creează importante avantaje economice, duce la îmbunătățirea substanțială a calității și la reducerea costului construcțiilor, elimină sudura, economisește fierul beton și reduce necesarul de muncitori pe șantier. Se realizează astfel construcții în termene mai scurte, de calitate superioară și la preț de cost scăzut.Proiectul bugetului de stat pe anul 1965, prezentat Marii Adunări Naționale, oglindește încă o dată caracterul echilibrat al dezvoltării economiei noastre naționale. Creșterea importantă a veniturilor și cheltuielilor față de anul precedent și îndreptarea mijloacelor bănești spre sectoarele hotărîtoare ale economiei, finanțarea celor mai importante acțiuni asigură dezvoltarea multilaterală și continuă, progresul economic, social și cultural al țării noastre. Sîntem conștienți că îndeplinirea prevederilor din proiectul de buget depinde de felul cum vom munci pentru realizarea acumulărilor bănești, izvorul principal al veniturilor statului.Creșterea competenței colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderile subordonate Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, angajamentele concrete pe care și le-au luat, entuziasmul și hotărîrea lor de a îndeplini sarcinile de plan constituie chezășia realizării cu succes a obiectivelor prevăzute pentru anul viitor. Propunerile colectivelor din întreprinderi, făcute cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan, vor fi analizate cu toată atenția în cadrul ministerului și vor fi incluse în planul de măsuri tehnico- organizatorice. Acesta va constitui programul nostru de acțiune în vederea creării condițiilor necesare pentru îndeplinirea cu succes a planului pe 1965.Ținînd seama că proiectul de buget prezentat spre examinare și aprobare Marii Adunări Naționale corespunde intru- tottil nevoilor de finanțare a economiei și că el oglindește interesele tuturor oamenilor muncii, îl voi vota cu toată încrederea,
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Cuvîntul deputatului Ilie MurgulejcuDezvoltarea impetuoasă a economiei Republicii Populare Romine constituie unul din cele mai spectaculoase fenomene sociale contemporane. Ritmurile de creștere anuală a producției de energie, de peste 23 la sută, a industriei chimice de 23 la sută, a industriei construcției de mașini și metalurgice, de aproape 18 la sută, reprezintă realizări răsunătoare al căror e- cou străbate departe, dincolo de frontierele țării. Succese impunătoare au fost obținute și în celelalte ramuri industriale : în industria extractivă, în industria materialelor de construcții, în industria lemnului.Dar nu numai industria se dezvoltă cu avînt în Romînia democrat-populară ci și agricultura, ramură de producție a cărei prosperitate este piatra de încercare a unei planificări științifice, înțelepte și cu perspectivă clară. în plin proces de transformare socialistă a agriculturii și în ciuda factorilor climatici nefavorabili din unii ani, producția agricolă medie în perioada 1960—1964 a fost cu 12 la sută mai mare decît media celor 5 ani anteriori. A fost astfel asigurată hrana populației în creștere numerică și cu cerințe sporite de consum, precum și un disponibil pentru export.Rezultatele deosebite obținute în transformarea socialistă a agriculturii, sporirea neîntreruptă a producției agricole, constituie nu numai un însemnat succes practic al Partidului Muncitoresc Romîn și al conducerii sale ci reprezintă totodată o contribuție teoretică de seamă la învățătura marxist-leninistă privind trecerea de la capitalism la orînduirea nouă, socialistă.Marile succese obținute de economia Republicii Populare Romîne în anul 1964 n-au caracterul unui episod mai mult sau mai puțin trecător ci continuă memorabilele înfăptdiri economice din anii trecuți și vor fi urmate de o dezvoltare de. mare amploare a economiei naționale în anii viitori. Așa cum a arătat tovarășul președinte al Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, în Darea de seamă prezentată Marii Adunări Naționale în această sesiune, planul economic de stat pe anul 1965 prevede continuarea ritmurilor susținute de creștere a industriei și orientarea unor importante investiții spre agricultură, pentru intensificarea procesului de mecanizare și chimizare a producției agricole.Astfel, producția industrială va spori față de anul 1964 cu 13 la sută, ajungînd în acest ultim an al șesenalului de 2,25 ori mai mare decît în 1959 și depășind deci sarcina prevăzută în Directivele Congresului al III-lea al partidului. Avîntul industriei va fi dominat, ca și în anii trecuți, de dezvoltarea impetuoasă a ramurilor industriale hotărîtoare pentru ridicarea nivelului întregii producții. Producția de energie va crește, în viitorul an, cu peste 29 la sută, industria chimică cu a- proape 24 la sută, industria metalurgiei neferoase cu aproape' 19 la sută, iar industria construcțiilor tie mașini cu peste 13 la sută.Pentru atingerea acestui nobil țel, — înflorirea continuă a economiei naționale, — sînt date toate premisele majore. în țara noastră a învins orînduirea socialistă, cea mai înaintată formă de organizare socială și cea mai dreaptă, care oferă toate posibilitățile pentru un avînt fără seamăn al forțelor de producție. Poporul nostru muncitor este înzestrat cu remarcabile calități : harnic, cu minte sclipitoare și dornic de progres. în fruntea sa are o forță conducătoare încercată — Partidul Muncitoresc Romîn — partid leninist care îl îndrumează cu pricepere și înțelepciune pe drumul unor mărețe înfăptuiri spre bunăstarea și fericirea celor ce muncesc.La această minunată operă de construi- a unei vieți noi în Republica Popu- ră Romînă își aduc contribuția lor en- uziastă și oamenii de știință și cultură din țara noastră. în toate timpurile, știința a constituit un factor important pentru progresul social. Perfecționarea tehnicii și dezvoltarea economiei, îmbunătățirea orînduirilor sociale și a relațiilor dintre oameni sînt realizări inseparabile de cuceririle și înflorirea științei.în țara noastră, cercetarea științifică cunoaște un mare avînt după instaurarea puterii populare, cînd activitatea de cercetare devine o problemă de stat căreia partidul și guvernul îi acordă atenția cuvenită. In noua orînduire dezvoltarea științei a devenit parte integrantă din frontul larg al construcției socialiste transfor- mîndu-se în „forță nemijlocită de producție“ cum o definea Marx.Pentru organizarea, îndrumarea și stimularea cercetării științifice din țara noastră, partidul și guvernul au inițiat
Cuvîntul deputatului Nicolae GiosanDarea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1964 și cu privire la planul pe anul 1965, prezentată de tovarășul președinte al Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, reprezintă tabloul minunat al succeselor obținute de oamenii muncii din patria noastră, posibilitățile de sporire a producției in toate sectoarele de activitate.Agricultura, ca și celelalte ramuri ale economiei, se bucură de sprijin și atenție deosebită din partea partidului și guvernului, se dezvoltă intensiv și multilateral, singura cale care asigură creșterea neîntreruptă a producției. Se întărește continuu baza tehnică-materială, se deschid perspective noi prin mecanizarea complexă a lucrărilor, chimizare, aplicarea în practică a celor mai noi cuceriri ale științei.Ca urmare a progreselor realizate în industrie, agricultură și celelalte ramuri ale economiei, se creează noi posibilități materiale și financiare, care vor contribui la înfăptuirea cu succes a importantelor sarcini stabilite prin pianul de stat pe anul viitor.Ne este cunoscut tuturor faptul că anul agricol trecut a fost al treilea an consecutiv de secetă. Rezervele de apă din sol, de importanță primordială pentru dezvoltarea vegetației, au fost în primăvară sub media ultimilor 25 de ani, îndeosebi în regiunile din sudul și răsăritul țării. La aceasta s-au adăugat perioadele de arșiță din iunie, iulie și prima jumătate a lunii august, care au stînjenit dezvoltarea normală a cultu

un întreg sistem de măsuri și acțiuni. A fost reorganizată vechea Academie Romînă constituindu-se Academia Republicii Populare Romîne, filialele și bazele sale la Iași, Cluj, Timișoara și Tg. Mureș. Au fost înființate institutele și centrele sale de cercetare care au fost înzestrate cu a- paratură și utilaje și încadrate cu personal de cercetare. Tematica lor acoperă principalele științe fundamentale și aplicate.Un număr important de institute de cercetare, dotate la nivelul cerințelor actuale, au fost înființate și organizate de unele ministere și organizații centrale. Menționăm de asemenea cadrele didactice din instituțiile de învățămînt superior, care în facultăți desfășoară o bogată și multilaterală activitate științifică.Sarcina și orientarea cercetării științifice din țara noastră a fost definită de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în cu- vîntarea rostită la prima sesiune a Academiei Republicii Populare Romîne : „...gîn- direa științifică trebuie să fie în strînsă legătură cu rezolvarea justă a problemelor pe care le ridică viața practică. Prin aceasta nu trebuie să înțelegem că oamenii de știință, litere și artă să nu se ocupe de probleme generale, care nu sînt legate imediat de practică. Dar nu trebuie să uităm nici o dată că sarcina științei este să satisfacă trebuințele poporului și de aceea — în toate realizările lor — oamenii de știință, litere și artă trebuie să tindă ca rezultatele pe care le obțin în cercetările lor teoretice să-și poată găsi cît mai repede o valorificare practică“. Aceste cuvinte conțin un întreg program în vederea dezvoltării și întăririi legăturii dintre teorie și practică, dintre cercetare și cerințele construcției socialiste, dintre știință și continua ridicare a tehnicii, a economiei.Oamenii de știință și cercetătorii s-au angajat cu avînt pe drumul arătat de conducerea partidului. Atît din institutele departamentale cît și din unitățile științifice ale Academiei și din facultăți, cercetările aduc în fiecare an contribuții directe la dezlegarea unor probleme puse de dezvoltarea industriei și agriculturii. A fost de asemenea creată o rezervă de forțe științifice — tineri cercetători înarmați cu cele mai noi metode teoretice și experimentale de cercetare — pregătiți să atace cu succes problemele complexe puse de știința și tehnica modernă.Dezvoltînd cele mai bune tradiții ale științei romînești, oamenii de știință din țara noastră contribuie totodată la progresul științei universale, la îmbogățirea patrimoniului științific și cultural ai întregii omeniri. Pentru difuzarea rezultatelor din domeniile de cercetare care intră în preocupările sale, Academia editează reviste atît în limba romînă cît și în limbi de circulație, prin care sînt împărtășite și cercurilor științifice din alte țări unele rezultate obținute în cercetările din țara noastră. Prin publicațiile periodice, prin opere de sinteză de valoare deosebită traduse în limbi străine, prin comunicările prezentate la manifestările științifice internaționale — congrese, simpozioane, colocvii, reuniuni — a crescut repede prestigiul științei și culturii din țara noastră. Romînia democrat-populară exportă acum nu numai mașini și produse industriale la nivelul cerințelor actuale ci și o „producție“ științifică de calitate. Dacă în schimbul acestei producții nu se obțin totdeauna devize convertibile, se obțin însă valori tot atît de prețioase : recunoașterea efortului și capacității poporului nostru de a fi prezent în toate domeniile vieții civilizate, ale progresului și nobilelor idealuri ale omenirii.Pentru întreținerea și dezvoltarea mișcării științifice din țara noastră statul cheltuiește anual sume importante. Din fondurile alocate în 1965 pentru finanțarea acțiunilor social-culturale circa 1 miliard revine cercetării științifice. Utilizînd judicios această sumă, evitînd paralelismele din planurile de cercetare și coordonînd mai strîns tematica de cercetare cu cerințele de dezvoltare a economiei noastre naționale, se pot obține rezultate importante atît pentru ridicarea nivelului tehnicii, pentru introducerea de noi materii prime în producție cît și pentru promovarea științelor fundamentale. Beneficiind de condițiile create de partid și guvern cercetării, oamenii de știință și cercetătorii din țara noastră au înalta îndatorire să contribuie cu avînt la înfăptuirea programului de dezvoltare a științei pusă în serviciul înaltului ideal al oamenilor muncii : victoria socialismului și comunismului.Prețuiesc ca document mobilizator Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1964 și cu privire la planul de stat pe anul 1965 și voi vota cu convingere bugetul de stat pe anul 1965.
rilor și au produs fenomenul de șiștăvire, mai ales la grîu și porumb.Datorită hărniciei colectiviștilor, lucrătorilor din gospodăriile de stat și S.M.T., care sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, la indicația specialiștilor. au aplicat în mod diferențiat complexul de măsuri agrotehnice, s-a reușit să se înlăture în mare măsură efectele dăunătoare ale condițiilor climatice nefavorabile. La majoritatea culturilor s-au obținut producții bune, mai mari decît în anii anteriori, asigurîndu-se nevoile de consum ale populației și a industriei cu materii prime.Gospodăriile agricole de stat au realizat o producție de circa 3 000 kg porumb boabe în medie la hectar. Numeroase gospodării agricole de stat, așa cum au arătat unii dintre antevorbitori, au obținut producții mult mai mari, situîndu-se la nivelul realizărilor din țările cu agricultura cea mai avansată. De pildă, gospodăriile agricole de stat din Trustul Sînnicolau Mare au realizat 5 006 kg porumb boabe la hectar pe 13 556 hectare; cele din Trustul Călărași au obținut 4 888 kg/ha pe 13 559 hectare ; iar cele din Trustul Suceava 4 238 kg/ha de pe 11 623 hectare.Producțiile sporite an de an în gospodăriile de stat se datoresc dotării lor cu mijloace tehnice moderne, profilării și concentrării culturilor, experienței acumulate de către specialiști și muncitori 'în organizarea producției. In gospodăriile de stat a revenit în acest an un tractor la 70 ha teren arabil, o semănătoare de porumb la 57 ha, una pentru păioase la 125 ha și o combină la 55 ha; s-au folosit în medie 

circa 300 kg îngrășăminte chimice brute la hectar, precum și semințe de soi și hibrizi de bună calitate. Folosirea cu pricepere a mijloacelor tehnice cu care sînt dotate demonstrează că gospodăriile de stat pot obține producții ridicate chiar și în condiții climatice mai puțin favorabile.Și cooperativele agricole de producție au realizat în acest an recolte bune de porumb. în raionul Sînnicolau Mare ele au obținut de pe întreaga suprafață de 22 898 hectare o recoltă medie de 3 620 kg porumb boabe la hectar ; cele din raionul Negru Vodă au realizat 3 250 kg/ha de pe 26 530 hectare ; iar cele din raionul Zim- nicea — 3 101 kg/ha de pe 17 082 hectare.La sfecla de zahăr, de pe aproximativ a- ceeași suprafață, s-a realizat o producție totală cu circa 1 000 000 tone mai mare decît 'în anul trecut, revenind 17 500 kg de rădăcini la hectar.Și în zootehnie s-au obținut rezultate bune. Ele se datoresc preocupării în mai mare măsură a conducerilor G.A.S. și cooperativelor agricole, a specialiștilor, de a asigura cantități sporite de furaje, în sortimente variate și folosirea lor chibzuită, aplicarea metodelor înaintate de creștere, a măsurilor de cointeresare materială a crescătorilor.In sporirea producției animale a început să dea roade creșterea animalelor în gospodăriile de stat pe principii industriale prin construirea de mari complexe și combinate zootehnice, care asigură obținerea unor producții mari, de bună calitate și ieftine, iar investițiile se recuperează în- tr-un timp scurt. Spre exemplu, la combinatele pentru păsări care au intrat din plin în producție cu întreaga lor capacitate, în Trustul G.A.S. București, s-a realizat în acest an o producție de 260 de ouă pe o găină, la un preț de cost de 44 bani bucata, în timp ce la unitățile din același trust care cresc păsările după sistemul o- bișnuit „gospodăresc“, producția de ouă este de numai 145, iar prețul de cost de 95 bani. Prețul de cost al unui kilogram de carne de pasăre în complexele industriale este de două ori mai mic decît cel realizat în sistemul gospodăresc.Pentru anul 1965, planul de stat prevede sarcini deosebit de importante și pentru agricultură. Mergînd pe linia dezvoltării intensive și multilaterale, în centrul preocupărilor stă în continuare sporirea producției de cereale, în primul rînd de grîu și porumb pentru boabe, ca factor hotărî- tor pentru dezvoltarea întregii agriculturi; se asigură în continuare stabilitatea structurii culturilor pe zone, ținînd seama de condițiile pedoclimatice, de experiența cîștigată, de nevoile economiei naționale. Va trebui să producem în anul viitor, în condiții climatice normale, 11,6 milioane tone cereale, aproape 600 000 tone floarea- soarelui, peste 3,2 milioane tone sfeclă de zahăr, precum și cantități importante de cartofi, legume, fructe, struguri și alte produse vegetale. In creșterea animalelor, eforturile vor fi îndreptate spre îmbunătățirea calitativă a șeptelului și sporirea simțitoare a producției pe cap de animal.Agricultura va primi un sprijin substanțial pe linia dezvoltării bazei tehnico-ma- teriale. Volumul investițiilor din fondurile statului pentru agricultură se ridică la 4.6 miliarde lei. Acestea vor fi folosite în primul rînd pentru dotarea agriculturii cu noi tractoare, pluguri, semănători, combine pentru recoltat păioase, precum și combine pentru recoltat porumb, depănușătoare, mașini pentru recoltatul cartofilor și sfeclei de zahăr.Pentru sporirea producției, conducerile S.M.T., mecanizatorii, vor acorda toată atenția executării în termen optim și de calitate a tuturor lucrărilor, de la arat și pînă la recoltat.Dacă au fost obținute succese în lărgirea gamei de lucrări și în primul rînd la lucrările de bază ale solului, trebuie subliniat că sînt nerezolvate problemele legate de mecanizarea recoltării porumbului, întreținerea și recoltarea cartofului și sfeclei de zahăr, a unor lucrări la culturile furajere, a celor pe terenuri în pantă, în creșterea animalelor și altele. Aceste probleme vor sta în centrul atenției noastre.Este știut că în etapa actuală cheia succesului în obținerea unor producții mari la toate culturile este folosirea unor cantități sporite de îngrășăminte chimice și îndeosebi de îngrășăminte cu azot. In anul viitor se asigură mai multe îngrășăminte chimice decît în anul 1964, ceea ce va contribui la sporirea simțitoare a producției agricole.

In timpul votării

Dezvoltarea intensivă a producției a- gricole ridică însă și o altă problemă legată de chimizarea agriculturii și anume, combaterea bolilor și dăunătorilor. Concentrarea culturilor, cultivarea griului după grîu, ca și a altor plante mai mulți ani în șir pe același teren necesită neapărat folosirea unor insectofungicide specifice, de mare eficacitate, cu ajutorul cărora să se prevină apariția și atacul în masă al dăunătorilor. Stabilirea celor mai eficace insectofungicide pentru condițiile specifice din țara noastră și recomandarea lor industriei chimice pentru a fi ' introduse în fabricație constituie pentru noi una din sarcinile cele mai actuale.Investițiile alocate pe anul 1965 dau posibilitatea continuării acțiunii de îndiguiri și desecări din Lunca Dunării. La cele peste 200 000 ha valorificate pe a- ceastă cale se vor mai adăuga alte 65 000 ha. Rezultatele obținute în acest an pe suprafețele date în cultură arată că eforturile făcute în această acțiune sînt răsplătite cu prisosință. Deși pe unele suprafețe din această zonă însămînțările s-au făcut cu întîrziere, pentru că lucrările de curățire a terenului au continuat și în primăvară, totuși pe cele 62 000 ha cultivate cu porumb s-a obținut o producție medie de peste 4 000 kg/ha. Aceste rezultate ne arată posibilitățile mari de sporire a producției agricole în anii viitori cînd se vor încheia lucrările de îndiguiri în Lunca Dunării, se vor a- menaja și luncile rîurilor interioare, se vor extinde suprafețele irigate.Experiența a arătat că obținerea unor producții mari este condiționată nemijlocit de folosirea semințelor din soiuri și hibrizi valoroși. Printr-o muncă susținută din partea institutelor de cercetări, a gospodăriilor de stat și a cooperativelor agricole, s-a reușit să se asigure în întregime nevoile agriculturii cu semințe hibride la porumb și semințe de soi la grîu, floarea- soarelui, sfeclă de zahăr și alte culturi. Folosirea semințelor cu valoare biologică ridicată ne permite să micșorăm normele de însămînțare la hectar, să avem culturi uniforme, plante viguroase, mai rezistente la intemperii, să obținem recolte mai mari.Consiliul Superior al Agriculturii și-a înscris în programul său de lucru să a- nalizeze în cursul lunii ianuarie, împreună cu oamenii de știință și cercetătorii din stațiunile experimentale, cu specialiștii din unitățile de producție, raionarea soiurilor și hibrizilor pe zone pedoclimatice, să stabilească întregul sistem de producere de sămînță după procedee științifice, să organizeze un control riguros, competent, care să asigure puritatea biologică a seminței, să stabilească măsurile necesare pentru o bună condiționare și păstrare a semințelor.Cooperativele agricole de producție se consolidează an de an, folosesc tot mai bine mijloacele tehnice, aplică pe scară largă metodele științifice de producție, sporesc producția globală și marfă, avutul obștesc și veniturile cooperatorilor. La sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale din aprilie 1962, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej arăta că „Dezvoltarea economică și consolidarea fiecărei gospodării trebuie să se desfășoare potrivit unui plan de perspectivă, pe o durată de mai mulți ani, fundamentat multilateral pe baza studierii atente a tuturor factorilor care acționează asupra producției : mărirea suprafețelor, structura culturilor, căile de sporire a recoltelor la hectar, dezvoltarea șeptelului și a productivității lui, asigurarea bazei furajere optime“.Aceste indicații sînt pe deplin valabile și acum.întărirea și consolidarea sectorului cooperatist de producție este un proces complex, care necesită o grijă deosebită pentru continua întărire economică și organizatorică a cooperativelor agricole de producție. Consiliile agricole, specialiștii au acumulat suficientă experiență pentru a acorda cooperativelor un sprijin calificat, concret, pentru ca acéstea să-și însușească cît mai repede și mai bine metodele de organizare și de conducere a producției. De aceea, fiecare cooperativă a- gricolă de producție poate și trebuie să aibă un plan de perspectivă, care să ducă la consolidarea continuă a cooperativei agricole, la dezvoltarea lor multilaterală și la ridicarea nivelului de viață a țăranilor.

Așa cum a rezultat și din cuvîntul unor tovarăși deputați, la sate au apărut variate forme de cointeresare materială a cooperativelor în sporirea producției, a căror aplicare de către numeroase unități a dat rezultate bune. Sarcina noastră, a Consiliului Superior al Agriculturii, a consiliilor agricole regionale și raionale este de a studia experiența unităților fruntașe și de a sprijini cooperativele a- gricole de producție pentru a perfecționa formele de organizare și retribuire a muncii, potrivit condițiilor concrete în care își desfășoară activitatea. Tot mai multe consilii agricole și-au îmbunătățit și perfecționat metodele și stilul de muncă, au găsit forme noi de conducere care duc la mobilizarea importantelor rezerve pe care le avem în sporirea producției agricole, îmbinarea activității consiliilor agricole cu schimburi de experiență și demonstrații practice în unitățile fruntașe, întocmirea de studii pe plan local cu privire la dezvoltarea unor ramuri ale agriculturii, colaborarea cu stațiunile experimentale în stabilirea celor mai corespunzătoare măsuri agrotehnice, sînt numai cîteva din metodele care și-au dovedit eficacitatea lor în îndeplinirea sarcinilor ce revin a- griculturii. Generalizarea acestor metode în munca tuturor consiliilor agricole a fost și rămîne una din preocupările noastre de seamă.Sarcinile stabilite pentru agricultură prin planul de stat pe anul viitor sînt pe 
Cuvîntul deputatului Virgil CazacuSuccesele remarcabile obținute de poporul nostru în realizarea mărețelor sarcini trasate de Congresul al III-lea al P.M.R. confirmă încă o dată caracterul realist, științific al politicii partidului nostru de industrializare în ritm susținut a țării, forța sa mobilizatoare, înțelepciunea cu care Partidul Muncitoresc Romîn, Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej conduce o- pera complexă de desăvîrșire a construcției socialismului.în anii regimului democrat-popular, în regiunea Iași, ca de altfel pe tot cuprinsul țării, industria a cunoscut o puternică dezvoltare și s-au creat noi ramuri industriale : siderurgia, chimia, prelucrarea lemnului și altele. întreprinderile industriale din regiune, dotate cu utilaj de înalt nivel tehnic realizează în acest an o producție de 11 ori mai mare decît producția din anul 1950. Ritmul mediu de creștere a producției globale industriale în perioada 1960—1964 a fost de 21 la sută, superior ritmului mediu de creștere pe țară.Răspunzînd grijii partidului pentru continua dezvoltare economică a regiunii, muncind cu însuflețire și pricepere, colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni au obținut realizări însemnate în producție. Dintr-o analiză'făcută recent, rezultă că sînt condiții ca toate întreprinderile din regiune să-și realizeze planul anual și se prelimină să se dea peste plan produse în valoare de circa 96 milioane lei. Au fost realizate peste plan însemnate cantități de produse, printre care : rulmenți, antibiotice, țesături și tricotaje, uleiuri comestibile ș.a. Oamenii muncii din unitățile economice ale regiunii au reușit să depășească sarcina de creștere a productivității muncii și să realizeze importante economii și beneficii peste plan.Succesele din acest an ne dau garanția că sarcinile sporite din planul pe anul 1965, care prevede creșterea producției globale industriale a regiunii cu 18,4 la sută, vor fi înfăptuite cu succes. în centrul dezbaterilor indicatorilor de plan pe anul 1965 sînt problemele examinate de recenta plenară a C.C. al P.M.R. privind îmbunătățirea continuă a calității produselor, asigurarea punerii în funcțiune în termen a obiectivelor în construcție, îndeplinirea exemplară a sarcinilor de export, precum și folosirea mai rațională a capacităților de producție, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost. îmbunătățirea continuă a calității produselor va constitui și pe viitor obiectivul esențial al activității noastre economice. în prezent, în toate întreprinderile se stabilesc măsuri pentru îmbunătățirea proceselor tehnologice, ridicarea în continuare a calificării profesionale a muncitorilor și tehnicienilor, întărirea controlului tehnic al calității pe faze de fabricație și la produsele finite. Aceste măsuri sînt menite să prevină neajunsurile, întîmpinate în acest an, în special la Fabricile de confecții din Iași și Bîr- lad, Țesătura Iași, Uzina metalurgică, întreprinderi care, deși au făcut progrese evidente, totuși au avut refuzuri din cauza calității necorespunzătoare a unor produse.Dezvoltarea multilaterală a regiunii Iași a fost posibilă datorită acordării, an de an, de către stat, a unor importante fonduri de investiții, care au permis realizarea de noi obiective industriale, precum și extinderea, reutilarea și modernizarea celor existente. Numai în anii 1960—1964 au fost investite aproape 5 miliarde lei, cu circa 2 miliarde mai mult decît în perioada 1951—1959. Anul acesta au intrat în funcțiune noi capacități de producție la Uzina metalurgică, la Fabrica de mase plastice, la Fabrica de tricotaje, a fost terminată modernizarea țesătoriei de la Fabrica „Țesătura“, iar la Centrala electrică și de ter- moficare au intrat în funcțiune cele 2 cazane de apă supraîncălzită. Zilele acestea s-a început parțial rodajul la cald al utilajelor care vor produce țevi zincate la Uzina metalurgică din Iași.Continuînd politica justă de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor țării, planul de stat pe anul viitor prevede pentru regiunea noastră importante fonduri de investiții, care vor asigura finanțarea în continuare a obiectivelor în construcție, precum și a noilor obiective industriale, extinderea construcțiilor de locuințe, a lucrărilor necesare în agricultură și în sectorul social-cultural. Din Darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer s-a desprins cu maximă claritate că, pentru a asigura sporul de producție prevăzut pentru anul viitor, se impune să acordăm toată atenția intrării în funcțiune la termenele stabilite a capacităților de producție prevăzute, asigurînd în scurt timp realizarea parametrilor teh- nico-economici prevăzuți în proiect.In acest an au fost greutăți în executarea investițiilor la unele lucrări ale unităților subordonate Ministerelor Industriei Petrolului și Chimiei, Industriei Metalurgice și Trustului Central Gostat ; din cauza lipsei documentațiilor tehnice și întârzierii în livrarea unor utilaje, nu s-au putut respecta termenele de dare în func

deplin realizabile. Ele sînt judicios corelate cu baza tehnico-materială și cu condițiile pedoclimatice și social-economice din fiecare regiune, iar la stabilirea lor s-a ținut seama de experiența dobîndită în conducerea și organizarea producției, precum și de posibilitățile de generalizare a experienței înaintate. Pentru realizarea acestor sarcini s-au luat încă din acest an o bună parte din măsurile pregătitoare. In această toamnă s-au însă- mînțat 3 088 600 ha cu grîu, care vegetează pînă în prezent foarte bine și dacă ținem seama de rezerva importantă de apă din sol, putem spune că avem condițiile necesare obținerii unei recolte bune. Este de datoria noastră, a specialiștilor și a tuturor oamenilor muncii din agricultură, să urmărim cu grijă mersul vegetației culturilor, să luăm la timp măsurile necesare pentru evitarea pierderilor și obținerea unor producții sporite.Trecînd la realizarea sarcinilor din ultimul an al șesenalului, ne exprimăm convingerea că harnica noastră țărănime, muncitorii, inginerii și tehnicienii, oamenii de știință din agricultură, sub conducerea organizațiilor de partid, vor munci cu tot entuziasmul și priceperea lor pentru înflorirea agriculturii noastre socialiste.Mă declar pe deplin de acord cu prevederile planului de stat și votez cu toată încrederea proiectul de buget pe anul 1965.
țiune a unor capacități de producție. Socotim necesar ca ministerele și Trustul Central Gostat să acorde o mai mare a- tenție acestor probleme.In perioada 1960—1964 constructorii noștri au acumulat o bogată experiență în executarea de complexe moderne de locuințe, dînd în funcțiune peste 9 700 a- partamente. Sarcinile pentru anul viitor pun în fața noastră obligația de a acorda toată atenția extinderii metodelor industriale de lucru, folosirii cît mai raționale a utilajelor de pe șantiere, aplicării celor mai noi metode de execuție.Pentru realizarea în bune condiții a planului de investiții pentru anul viitor, au și fost luate o serie de măsuri pentru asigurarea documentațiilor, organizarea muncii pe șantiere, ridicarea calificării cadrelor, precum și aprovizionarea tehnico-materială.In economia regiunii Iași agricultura are o pondere însemnată. Prin încheierea cooperativizării s-au creat condiții pentru a valorifica rezervele mari existente în agricultură. în acest sens ne călăuzim de programul complex de măsuri inițiat de conducerea partidului privind dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii. Prin sprijinul acordat de stat, s-a dezvoltat baza tehnico-materială a u- nităților socialiste din agricultură, s-au e- fectuat construcții zootehnice, cumpărări de animale și noi plantații vitipomicole. In regiunea Iași s-a pus un mare accent pe folosirea cît mai rațională a pămîntu- lui, au fost organizate acțiuni importante pentru executarea lucrărilor minime și in complex de combatere a eroziunii solului. In acest an s-au executat arături pe curbă de nivel pe o suprafață de 262 760 ha, culturi în fîșii pe circa 20 000 ha și amenajări antierozionale pe suprafețe însemnate de pășuni, creîndu-se astfel condiții pentru o mai judicioasă folosire a fondului funciar.Sîntem conștienți că rezultatele obținute în producția cerealelor nu sînt la nivelul posibilităților regiunii. Va trebui ca în viitor să acordăm o mai mare atenție creșterii producției de grîu și porumb, dezvoltării sectorului zootehnic, astfel în- cît să asigurăm întărirea economico-orga- nizatorică a cooperativelor agricole, mărirea veniturilor membrilor acestora, sporirea cantităților de produse valorificate de cooperative la fondul central al statului.In regiunea noastră există condiții favorabile și o bogată tradiție în cultura viței de vie și pomiculturii. în ultimii ani au fost plantate peste 5 000 ha vie și 12 300 ha livezi. Prin aplicarea complexului de măsuri agrotehnice și antierozionale, care au dus la obținerea de recolte bune, gospodăriile agricole de stat și cooperativele agricole au valorificat cantități însemnate de struguri la fondul central al statului.Unele rezultate bune s-au obținut și în ce privește creșterea producției animaliere. Gospodăriile de stat și cooperativele agricole livrează în acest an cantități sporite de lapte, carne, lînă, ouă. Așa de exemplu, Trustul Gostat Iași a obținut în medie 3 500 litri lapte pe vacă furajată, livrînd peste plan 20 000 hl. Experiența pozitivă a Trustului Gostat Iași și a cooperativelor agricole Movileni, raionul Iași, Moțca, raionul Pașcani, Codă- ești, raionul Vaslui, în creșterea producției de lapte, va fi generalizată în toate unitățile. Vom acorda în continuare toată atenția sporirii producției vegetale și animaliere, creșterii rentabilizării unităților Gostat, precum și consolidării economico- organlzatorice a cooperativelor agricole.întrucît tovarășul deputat Ion Creangă, rectorul universității A. I. Cuza din Iași, s-a referit pe larg la problemele învăță- mîntului și culturii, eu mi-aș îngădui să spun doar cîteva cuvinte.în acești ani se poate aprecia că s-au obținut realizări însemnate și în domeniul învățămîntului, științei și culturii. O- rașul Iași este un important centru cultu- ral-științific al țării, în care-și desfășoară activitatea un număr important de intelectuali, oameni de știință ; ei își aduc contribuția la înfăptuirea politicii partidului de introducere în producția industrială și agricolă a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Activitatea instituțiilor de cultură este mai bogată, creatorii contribuie la îmbogățirea patrimoniului cultural al patriei noastre cu lucrări valoroase. Partidul și statul nostru socialist dau o înaltă apreciere muncii însuflețite desfășurate de oamenii de știință și cultură, de profesori și învățători, care se ocupă cu dragoste și perseverență de instruirea și educarea tineretului, de formarea lor ca cetățeni de nădejde ai patriei noastre.Tovarăși, sînt întrulotul de acord cu Darea de seamă și raportul la buget și asigur Marea Adunare Națională că oamenii muncii din regiunea Iași, sub conducerea partidului, vor depune eforturi sporite pentru realizarea sarcinilor ce le revin din planul de stat pe anul 1965, ultimul an al șesenalului, contribuind astfel la înflorirea continuă a scumpei noastre patrii.
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Marea Adunare Națională a Repu

blicii Populare Romîne hotărăște :Art. 1. Se aprobă bugetul de stat pe anul 1965 la venituri în sumă de 99 401,4 milioane lei și la cheltuieli în sumă de 98 401,4 milioane lei, cu o depășire a veniturilor față de cheltuieli de 1 000,0 milioane lei.Art. 2. Se stabilește următoarea repartizare a veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1965 :— în mi.lioane lei —
Venituri Cheltuieli— Bugetul republican, inclusiv bugetul asigurărilor sociale. de stat 83250,5 82 250,5— Bugetele sfaturilor populare 16 150,9 16 150,9Art. 3. Veniturile bugetului de stat pe anul 1965 de la întreprinderile și organizațiile economice de stat și cooperatiste se stabilesc în sumă de 93 725,4 milioane lei.Art. 4. Veniturile bugetului de stat pe anul 1965 din impozite și taxe de la . populație se stabilesc în sumă de 5 676.0 milioane lei.Art. 5. Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1965 pentru finanțarea economiei naționale se stabilesc în sumă de 63 139,0 milioane lei, din care 27 252,7 milioane lei pentru finanțarea investițiilor capitale.Art. 6. Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1965 pentru finanțarea acțiunilor social-culturale se stabi-

lese în sumă de 22 075,9 milioane lei, din care :a) pentru finanțarea acțiunilor înscrise în bugetul asigurărilor sociale de stat 5 107,0 milioane lei ;b) pentru învățămînt 6 742,4 milioane lei ;c) pentru știință și cultură 1 675,5 milioane lei ;d) pentru sănătate, prevederi sociale și cultură fizică și sport 5 674,0 milioane lei ;e) pentru plata alocației de stat pentru copii și a ajutorului familial de stat 2 877,0 milioane lei.Art. 7. Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1965 pentru întreținerea organelor puterii și administrației de stat, a organelor judecătorești și a procuraturii se stabilesc în sumă de 2 089,7 milioane lei.Art. 8. Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1965 pentru apărarea statului se stabilesc în sumă de 4 540,0 milioane lei.Art 9. Fondul de rezervă bugetară se stabilește în sumă de 2 700,6 milioane lei, din care 2 600,6 milioane lei în bugetul republican la dispoziția Consiliului de Miniștri și 100,0 milioane lei în bugetele sfaturilor populare ale regiunilor și ale orașelor București și Constanța, la dispoziția comitetelor executive ale sfaturilor populare respective, potrivit repartizării prevăzute în bugetul de stat.Art. 10. Volumul bugetelor sfaturilor populare pe regiuni și orașele București și Constanța, al cotelor defalcate din impozitele și veniturile republicane și soldurile tranzitorii, se stabilesc după cum urmează :
— în mii lei —■ T Venituri SolduriNr. Regiunea din care : Cheltuieli tranzitorii, Bcrt. sau orașul Total cole defalcate 

lin Impozitele 
6i veniturile

veniturilor J 
și cheltu- j

ielilor urepublicane1. Argeș 827 862 304 600 827 862 6 0002. Bacău 700 256 318 930 700 256 5 0003. Banat l 115 284 463 440 1 115 284 7 0004. Brașov 947 398 404 240 947 398 5 0005. București 920 023 401 050 920 023 7 0006. Cluj 951 443 429 380 951 443 7 0007. Crișana 686 421 255 390 686 421 5 0008. Dobrogea 451 401 161 250 451 401 4 0009. Galați 1 033 658 429 600 1 033 658 6 00010. Hunedoara 721 453 388 870 721 453 4 000.11. Iași 945 006 263 100 945 006 6 00012. Maramureș13\Mureș-Autonomă 721 524 265 500 721 524 4 000Maghiară 737 232 317 270 737 232 5 00014. Oltenia 1 106 510 408 630 1 106 510 7 00015. Ploiești 899 754 359 400 899 754 7 00016. Suceava 698 078 220 500 698 078 5 00017. Orașul București 2 343 028 1 255 310 2 343 028 9 00018. Orașul Constanța 344 609 123 870 344 609 1 000Total : 16 150 940 6 770 330 16 150 940 100 000
Pentru echilibrarea bugetelor sfaturilor populare se aprobă următoarele dotații din bugetul republican :

— regiunea Argeș 270 997 mii lei— regiunea Bacău 106 321 mii lei— regiunea Banat 113 452 mii lei1“ regiunea Brașov 115 085 mii leiregiunea București 196 592 mii leiregiunea Cluj 139 350 mii lei— regiunea Crișana 178 555 mii lei— regiunea Dobrogea 176 784 mii lei— regiunea Galați 288 006 mii lei— regiuneaHunedoara 117 222 mii lei

— regiunea Iași 454 914 mii lei— regiunea Maramureș 209 561 mii lei— regiunea Mureș-A u-tonomă Maghiară 114 648 mii lei— regiunea Oltenia 346 072 mii lei— regiunea Ploiești 88 996 mii lei— regiunea Suceava 271 041 mii lei— Orașul București 126 238 mii lei— Orașul Constanța 119 674 mii leiArt. 11. Pentru anul 1965 se aprobă următoarele cote defalcate din impozitele și veniturile republicane, la bugetele sfaturilor populare ale regiunilor și orașelor București și Constanța :
Procentul de defalcareNr. crt. Regiunea sau orașul din impozitul pe 

circulația mărfu
rilor de la în
treprinderile lo
cale și unitățile 

cooperației

din impozitul 
pe salarii

din veniturile 
S.M.T.

1- Argeș 100 90 302. Bacău 60 60 303. Banat 70 40 254. Brașov 70 40 305. București 100 90 256. Cluj 80 70 307. Crișana 90 90 308. Dobrogea 100 90 259. Galați 100 90 3010. Hunedoara 90 80 3011. Iași 100 90 3012. Maramureș 100 90 3013. Mureș-Autonomă Maghiară 70 50 3014. Oltenia 90 90 3015. Ploiești 50 40 2516. Suceava 90 90 3017. Orașul București 70 80 3018. Orașul Constanța 100 90 —
Art. 12. Consiliul de Miniștri va 

lua măsurile necesare pentru asigu
rarea realizării integrale și la timp 
a veniturilor bugetare și pentru uti
larea judicioasă a fondurilor aloca- 

intreprinderilor, celorlalte organi
zații economice și instituțiilor buge
tare, în vederea executării în cît mal

bune condiții a bugetului de stat pe 
anul 1965.

Art. 13. Se aprobă contul general 
de execuție a bugetului de stat pe a- 
nul 1963, la venituri în sumă de 
81558,4 milioane lei și la cheltuieli 
în sumă de 77 714,8 milioane lei, cu 
o depășire a veniturilor față de chel
tuieli în sumă de 3 843,6 milioane lei.
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UN ÎNALT
PSESTIGIU

Pe calea progresului continuuLa hotarul dintre doi ani, sărbătorim pentru a șaptesprezecea oară aniversarea proclamării Republicii Populare Romîne — eveniment istoric care a marcat o nouă etapă în făurirea unei vieți noi, fericite, pentru oamenii muncii din țara noastră, sub conducerea înțeleaptă a partidului. Darul nostru adus Zilei Republicii sînt. succesele obținute in îndeplinirea sarcinilor de plan pe 1964. Acum pășim într-un nou an de muncă. Pentru mine, ca și pentru întreg colectivul uzinei „Elec- troputere". 1965 înseamnă un an în care vom urca noi trepte pe calea progresului tehnic, în care vom obține noi succese în producție în folosul republicii, al întregului popor.Am venit în uzină după absolvirea școlii profesionale. De atunci au trecut 14 ani. Oricîtă imaginație aș fi avut atunci, nu puteam să întrevăd nivelul de dezvoltare la

care a ajuns azi uzina. Ea are patru fabrici și multe ateliere noi sau reconstruite. Acestea sînt înzestrate cu mașini și instalații moderne, de înaltă tehnicitate.Cine nu încearcă azi un sentiment de legitimă mîndrie privind cum aleargă pe magistralele de fier ale țării puternicele locomotive Diesel- electrice de 2 100 CP ? De curînd a fost adusă la standul de probă cea de-a 201-a locomotivă construită la noi. An de an, au crescut complexitatea și sortimentul produselor purtînd marca întreprinderii noastre. Fabricăm astăzi, alături de locomotive Diesel-electrice, diferite tipuri de motoare electrice, aparate de înaltă tensiune, transformatoare de forță și altele, care sînt tot mai mult apreciate pentru performanțele lor tehnice, in țară și peste hotare. La început, în secția de transformatoare a uzinei fabricam transforma

toare de puteri mici, pînă la 400 kilo- volți-amperi. Acum construim transformatoare de forță de 200 000 kVA, la tensiunea de 220 000 volți. Orientarea dată de partid pentru asimilarea în producție a celor mai moderne tipuri de mașini și utilaje produse pe plan mondial a dat roade și în uzina noastră.în fața colectivului nostru stau în anul viitor sarcini însemnate. Cu prilejul recentei dezbateri a sarcinilor de plan pe 1965, muncitorii, tehnicienii și inginerii uzinei și-au exprimat hotărîrea de a munci fără preget pentru îndeplinirea cu succes a planului, contribuind prin aceasta la înfăptuirea politicii partidului, la ridicarea republicii noastre pe noi culmi ale progresului economic.
Ion VITAN
bobinator, uzinele „Electroputere“ 
din Craiova

In timp ce scriu aceste rînduri, îmi vin 
în minte de parcă le-aș vedea într-un 
film, toate cîle s-au petrecut în comuna 
noastră și în comunele vecine în anii di
nainte de proclamarea Republicii Popu
lare Romîne și în cei care au trecut de- 
afunci. In anul eliberării patriei de sub 
jugul fascist, la noi, în comuna Belitori, 
existau 1 1 moșieri care stăpîneau între 
200—600 de hectare fiecare. La chema
rea partidulu' comunist și cu sprijinul 
muncitorilor veniji de la oraș, în iarna 
1944—1945 arh pornit și noi să-i alun
găm pe moșieri. împotrivirea lor a fost 
înfr.întă și am devenit stăpîni ai pămîn- 
turildr pe care le munciserăm și pentru 
care sîngeraseră părinfii și bunicii noștri. 
In acele zile, cînd echipele de munci
tori, conduse de comuniști, au venit -în 
sate și au fost în fruntea luptei pentru re
forma agrară, s-a închegat o strînsă fră
ție între clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare Astăzi, la a 17-a aniversare 
a proclamării Republicii, privim cu mîn
drie roadele acestei alianțe. Am cunos
cut, ca țăran sărac, exploatarea și întu
nericul care stăpîneau salul, starea de îna

poiere a agriculturii. de pe vremea bur
gheziei și moșierimii. Cunosc marile prefa
ceri care au avut loc în acești ani, nu 
numai în satul meu, ci și în alte sate, în 
agricultura întregii țări.

Satul nostru, fiind dintre cele cu un 
număr mare de familii, are două coope
rative agricole. Cu toate că în toamna 
anului 1963 a fost secetă puternică, pre
lungită pînă în primăvara lui 1964, co
operativa „Timpuri Noi“, unde sînt pre
ședinte, a obfinut în medie la hectar
1 600 kg grîu, 3084 kg porumb boabe,
2 000 kg floarea-soarelui. La recenta șe
dință a Consiliului Superior a! Agricul
turii s-a arătat că în raioane întregi s-au 
obținut producții sporite. Avem și un pu
ternic sector zootehnic, care cuprinde 
peste 900 de bovine, 2'500 de ovine, 
1 400 de porcine. Venitul bănesc realizat 
din valorificarea produselor agricole ss 
ridică la 7 milioane lei.

Munca în comun a adus mari schim
bări în viaja satelor noastre. In comuna 
noastră sute de familii și-au construit 
case noi sau le-au refăcut pe cele vechi,

și-au cumpărat mobilă, aparate de radio, 
motociclete, motorete, biciclete.

Dacă în agricultura noastră se înregis
trează o creștere continuă a producției 
agricole, aceasta se datorește faptului că 
partidul, statul democrat-popular s-au 
îngrijit să ne pună la dispoziție mașini 
și tractoare, semințe de soi și îngrășă
minte, au trimis în mijlocul nostru spe
cialiști care ne învață și ne ajută să apli
căm metodele de lucru înaintate. Zeci 
de jarani au devenit maeștri ai recoltelor 
bogate, pricepuți crescători de animale. 
Acum, la cursurile agrozootehnice învafă 
300 de oameni.

Realizările și experienja dobîndife prin 
muncă unită, ajutorul ce ni-l acordă sta
tul democrat-popular constituie un pu
ternic îndemn să depunem toate efortu
rile pentru sporirea continuă a produc
ției agricole.

Filip MARIN
președinte al cooperativei 
agricole de producție „Timpuri 
Noi“, comuna Belitori, 
raionul Roșiori de Vede

Anii care s-au scurs din ziua în care s-a pus temelia Republicii Populare Romîne au fost ani de e- forturi încordate, de avînt entuziast și de mari satisfacții. Prin munca însuflețită a poporului devenit stă- pîn pe soarta sa, Romînia nouă a cucerit, rînd pe rînd, înălțimi ale progresului, s-a afirmat cu prestigiu crescînd printre țările lumii.în rîndurile constructorilor societății socialiste, care au dat țării strălucirea pe care n-a cunoscut-o nici- cînd în istorie, a fost prezentă, din primele zile, intelectualitatea însuflețită de un profund patriotism. Răspunzînd chemării Partidului Muncitoresc Romîn, conștienți • de rolul și răspunderea lor, oamenii de știință și-au unit eforturile cu cele ale muncitorilor și țăranilor, consa- crîndu-și forțele cercetării fundamentale și aplicării cît mai eficiente a realizărilor științei moderne în viața țării.în patria noastră socialistă, lucrătorii științifici se bucură de grija permanentă a partidului și statului, sînt stimați și iubiți de popor, munca lor este înțeleasă și apreciată. Pentru societatea în care trăim, acesta este un fenomen firesc. într-adevăr, socialismul se creează pe baze științifice, precise și neșovăitoare, iar omul de știință — prin rezultatele cercetărilor cu caracter fundamental și aplicativ, prin căile deschise progresului tehnic — poate da eforturilor celor care lucrează în toate celelalte ramuri de activitate eficacitate mult sporită și garanția succesului.Oameni de știință, ale căror inimi băteau alături de popor, ale căror lucrări erau cunoscute și apreciate peste hotare, au fost și înainte în țara noastră. Izbindu-se de zidul indiferenței oficialităților de altă dată, mulți dintre ei își iroseau eforturile în zadar, capacitatea lor creatoare nu-și găsea întruchipare în realizări de genul celor cu care ne mîndrim acum. Du- cînd însă înainte tradițiile lor progresiste, omul de știință cunoaște astăzi cît de mult datorează noii orînduiri. Atenția acordată cercetării științifice, susținerii și dezvoltării ei se concretizează în fapte pline de greutate. Există astăzi'40 de institute și centre de cercetări ale Academiei R. P. Romîne, fără a mai socoti cele departamentale. Ele sînt înzestrate mereu cu mijloace de investigație dintre cele mai moderne. Din primele momente ale existenței noii Ro- mînii, descoperirea talentelor reale, formarea și educarea lor în condiții optime, prin învățămînt și prin cercetarea științifică însăși, prin crearea ambianței esențiale specifice muncii și creației științifice, prin înarmarea cercetătorilor cu filozofia înaintată a materialismului dialectic, au constituit o grijă permanentă, chibzuită și efectivă a partidului nostru și a statului democrat-popular. Numărul cercetătorilor științifici a crescut în ultimii

acad. Horla HULUBEI
zece ani de circa trei ori, iar bugetul Academiei s-a dublat față de a- nul 1956. Acestea sînt doar cîteva fapte și cifre care ilustrează poziția nouă a științei și a omului de știință în țara noastră. Astfel au putut lua ființă la noi, în ultimele două decenii, noi ramuri de știință : fizica nucleară, chimia de sinteză, energetica, au putut fi abordate domenii noi ale biologiei și medicinii, numeroase ramuri ale științei cunoscînd o dezvoltare fără precedent.Condițiile noi create cercetării în toate domeniile au permis ca oamenii de știință să aducă în măsură crescîndă contribuții valoroase, să participe efectiv la progresul economic al țării noastre. Fizicienii, a- vînd la dispoziție mijloace moderne de cercetare, își concentrează eforturile spre direcții esențiale pentru a fi utili patriei și a contribui la dezvoltarea științei. Pe această linie se înscriu lucrări de fizică teoretică privind fizica corpului solid, teoria nucleului, particulele elementare etcl, rezultate valoroase obținute în fizica energiilor înalte și joase, în radiochimie și fizica reac- torilor, în fizica semiconductorilor și a descărcărilor în gaze. Extinderea aplicării radioizotopilor, a u- nor noi tehnici de cercetare a lărgit calea de pătrundere a tehnicii noi în producție.Oamenii noștri de știință au deschisă posibilitatea de a aborda idei rodnice, îndrăznețe, de a cunoaște tot ce este nou și valoros pe plan mondial, pentru a-și putea conduce lucrările, de la premise înaintate, spre obiective de mare actualitate științifică și practică.Noua ambianță creată științei și slujitorilor ei nu a întîrziat să-și dea roadele și să-și găsească reflectarea cuvenită și peste hotare. Tot mai mare este numărul comunicărilor științifice prezentate de oamenii noștri de știință la întîlniri internaționale ale reprezentanților celor mai de seamă ai științei mondiale. Crește numărul lucrărilor științifice romînești traduse în limbi străine, sînt tot mai frecvente numele autorilor romîni în publicațiile științifice de specialitate din diferite țări. Au găsit apreciere favorabilă și lucrările unor reprezentanți ai unei științe relativ tinere la noi, ai fizicii nucleare, la recenta Conferință internațională pentru a- plicații pașnice a energiei atomice de la Geneva, la Conferința internațională asupra tehnicilor experimentale la reactorii nucleari, care a avut loc nu de mult la București ș. a. Oamenii noștri de știință, indiferent de ramura în care lucrează, contribuie la întărirea prestigiului internațional al țării - noastre. Pătrunși de cb"t’Hința .misiunii lor, ei își pun întreagă lor capacitate creatoare în slujba operei istorice în care este angajat Partidul Muncitoresc Romîn și întreg poporul romîn, pentru bunăstarea, progresul și înflorirea patriei.

A C E E A...
Multe se întîm- 

plau în iarna a- 
ceea. Și nu toate 
cite se întîmplau

Zaharia STANCU

erau pe placul nostru. Războiul, de la 
sfîrșitul căruia trecuseră numai doi 
ani, rămăsese undeva în urmă, dar 
rănile lui erau prea numeroase și 
prea adînci ca să poată îi lecui
te ușor. Reacțiunea uneltea. Nu pu
ține erau lipsurile. Unele izbuteam 
să le înlăturăm. Alteori ne spuneam: 
„O să treacă și asta". Munceam cu 
rîvnă. Și pregăteam anii ce aveau 
să vină.

Ziua de 30 Decembrie ml-o aduc 
destul de bine aminte. Era o zi fri
guroasă, uscată, vînătâ, cu cerul a- 
coperit — o zi ca oricare alta. Poate 
că toate zilele mari ale istoriei au 
înfățișarea zilelor obișnuite. Nu știu. 
Din camera unde lucram, îmi arun
cam din cînd în cînd privirile spre 
Calea Victoriei. Trecătorii erau rari, 
zgribuliți. Așteptam să ningă pentru 
ca anul cel nou, de care nu ne mai 
despărțea decît o zi, să găsească o- 
rașul îmbrăcat în albele straie ale 
zăpezii. Dar nu ningea. Nici măcar 
nu fulguia. Cerul rămînea mai de
parte vînăt și rece. Trecuse amiaza. 
Se apropia înserarea. Mă străduiam 
să-mi termin articolul pentru ziar. 
Am auzit freamăt. M-am uitat încă 
o dată pe fereastră și am bă
gat de seamă că, dintr-o dată, 
întreaga înfățișare a străzii se 
schimbase. Calea Victoriei se umplu
se de oameni. Parcă întregul oraș 
năvălea spre centru. Așa și era. Am 
scris ultima frază, am trimis articolul 
în tipografie și am ieșit să văd ce 
se petrece. Peste puțin timp Piața 
palatului — faimoasa piață a pala
tului în care nu o dafă muncitorimea 
fusese împroșcată cu gloanțe de că
tre uneltele reacțiunii — era o uria
șă mare de capete. Fluturau stea
guri, răsunau cîntece, se încingeau, 
ca în marile zile de sărbătoare, hore, 
horele noastre străvechi, romînești. 
Pe fețele oamenilor se citea bucuria, 
încrederea în viitorul poporului, în
crederea în viitorul patriei dragi.

Știrea că în cursul acelei zile mo
narhia a fost doborîtă, că poporul a 
pus capăt pentru totdeauna domniei 
Hohenzollernilor și că țara noastră 
a fost proclamată Republică popu
lară a străbătut nu numai Capitala, 
ci întreaga Romînie cu iuțeala ful
gerului. Ceea ce noi, jurnaliștii bu- 
cureștenl, vedeam în Piața palatului

șl în celelalte pie
țe ale orașului, se 
putea vedea, în a- 
ceeași vînătâ înse-

rare de iarnă, în toate orașele, oră
șelele și satele noastre de la hotar 
la hotar. Ziua aceea de 30 Decem
brie a anului 1947, care părea a li 
o zi obișnuită, devenise către seară 
o mare zi, una din acele mari zile 
care rămîn pentru totdeauna înscri
se cu litere de aur în cartea unui 
popor. O dată cu monarhia, ultimul 
stîlp al reacțiunii căzuse. Năzuințele 
purtate în suflet vreme îndelungată 
de poporul romîn se împliniseră. 
Romînia devenise Republică popu
lară.

Iarna era aspră. Sărăcia bătea la 
multe uși. Urmările războiului conti
nuau să fie greu de înlăturat dar nu 
cu neputință. Toți ne dădeam seama 
de aceasta. Iar Republica, Republica 
noastră nouă, tînără de numai cîte
va ore, ne întărea și mai mult în
crederea în viitor, încrederea în 
viitorul poporului nostru harnic, în
crederea în viitorul străvechii noas
tre patrii. Drumul pe care aveam să 
mergem înainte era trasat din vreme 
de partid, era înțelept și era lim
pede. Și înțelepte și limpezi erau 
pentru noi toți și țelurile pe care 
trebuia să le atingem.

Cîți ani au trecut de atunci ? Nu
mai șaptesprezece. Au fost mulți a- 
cești ani î Au fost puțini ? Dacă-i 
numărăm calendaristic, au fost pu
țini, grozav de puțini. Dar dacă-i nu
mărăm după realizările pe care po
porul romîn le-a înfăptuit în acest 
interval de timp, aproape că nu știm 
la cît să-i socotim. Fiecare an de 
viață al Republicii noastre a fost o 
treaptă neobișnuit de înaltă, și un 
spor. Toți anii Republicii noastre au 
adus o creștere importantă la tot 
ceea ce voim noi să adunăm și să 
construim pentru bunăstarea tuturor, 
pentru fericirea tuturor oamenilor 
muncii din această țară a noastră, 
suverană, independentă, stăpînă de
plină pe destinele ei, pe prezentul 
ei, pe viitorul ei.

Se știa de mult — și nu numai de 
noi, ci și de străini — că poporul 
romîn e un popor harnic și inteli
gent. Oricît de greu se trăia odinioa
ră, speranța renăștea mereu în ini
ma poporului. Renăștea după fieca
re revoluție sau răscoală înecată în 
sînge.

Poporul nostru a trăit veacuri cu

30 decembrie 1347. Prima zi de republica
mămăligă. A găsit, totuși, în inima 
lui puterea să nădăjduiască mereu 
în bine, în mai bine, ba chiar să ze- 
flemisească. La venirea celui dintîi 
Hohenzollern în țară, poporul a năs
cocit îndată un cîntec care începea 
așa :

A venit un rege neamț 
Și ne-a pus cu gîtu-n lanț.

Au venit regii. Patru la rînd. Și 
toți patru, ajutați de burghezie și 
moșierime, au ținut poporul romîn 
„cu gîtu-n lanț" aproape o sută de 
ani. Poporul, ciomăgit și din cînd în 
cînd împuținat cu gloanțe și ghiule
le de organele de represiune ale ve
chilor stăpîniri, n-a pierit. Dimpotri
vă. A sperat. A luptat. A sperat me
reu și a luptat mereu.

Unde sînt acum regii ?
Intr-o zi de iarnă, vînătâ, frigu

roasă, uscată, cel din urmă dintre 
regi a fost doborît.

Și Unde sînt lanțurile lor?
In muzeul de istorie al poporu

lui romîn.
Energie, inteligență, talente în di

ferite ramuri de activitate a avut 
întotdeauna poporul romîn. Oameni 
de seamă au ieșit din rîndurîle lui 
în fiecare epocă. Trebuie să subli
niem însă că partidul nostru și Re
publica noastră au scos la iveală 
— pentru întîia oară în lunga și 
zbuciumata istorie a poporului romîn 
•— toate forțele care zăceau în po
por, toate talentele, toată inteligen
ța, toată hărnicia, le-au organizat cu 
o pricepere și o chibzuință unică, 
le-au îndfumat și le-au condus către 
un țel măreț : socialismul, bunăsta
rea întregului popor, fericirea între
gului popor, întărirea patriei noastre 
strălucirea patriei noastre.

Am fost martori la toate înfăptuiri

le, la toate biruințele poporului nos
tru, iar zilele acestea am luat încă o 
dată cunoștință și din docu
mentele sesiunii Marii Adunări 
Naționale, de tabloul minunat al 
creșterii forțelor de producție ale 
țării, de ritmul înalt în care pășește 
înainte industria noastră socialistă, 
de succesele obținute în agricultu
ră, pe tărîm social-cultural, de vas
ta operă creatoare ce se desfășoa
ră pe tot întinsul Republicii noastre, 
asigurînd satisfacerea într-o măsu
ră tot mai mare a cerințelor mate
riale și spirituale ale poporului.

In acești șaptesprezece ani ai Re
publicii noastre, care au fost tot 
atîția ani de construcție a socialis
mului și de desăvîrșire a construc
ției socialiste, poporul romîn și-a ri
dicat fruntea în demnitate și în lu
mină, bucurîndu-se ca niciodată în 
trecut de viață și de tot ceea ce face 
ca viața să merite a fi trăită.

în același interval de timp 
Romînia a devenit o țară sti
mată peste hotare pentru politica 
ei de pace și de înțelegere între po
poare pe care o duce alături de ce
lelalte țări socialiste și de alte țări 
iubitoare de pace, pentru marile ei 
realizări în industrie, în agricultură, 
în artă și cultură. Prestigiul de care 
se bucură astăzi Republica noastră, 
conducerea noastră de partid și de 
stat este un fapt pe care nici cei mai 
înrăiți dușmani nu-1 contestă. Politi
ca statului nostru a avut, în toți a- 
cești șaptesprezece ani și continuă 
să aibă asentimentul și sprijinul în
tregului nostru popor. Partidul nos
tru este astăzi, după șaptesprezece 
ani de Republică, mai puternic ca 
oricînd, iar poporul nostru este astăzi 
mai unit ca oricînd în jurul parti
dului și guvernului.

Calendaristic, Republica noastră 
este un stat tînăr, dar acest stat 
tînăr, plin de vigoare, de tenacitate, 
de hotărîre, a devenit de fapt un 
stat matur, matur prin realizările sale 
uriașe, matur prin fermitatea cu care 
își făurește pas cu pas prezentul 
și-și consolidează viitorul, matur prin 
înțelepciunea politicii sale înăuntrul 
și în afara hotarelor.

Multe se întîmplau în iarna aceea. 
Și nu toate cîte se întîmplau ne erau 
pe plac. Dar doborîrea monarhiei și 
întemeierea Republicii ne-a uns — 
cum spune poporul — Ia inimă. Lua 
sfîrșit în iarna aceea și în ziua aceea 
de 30 Decembrie 1947 — care de alt
fel părea o zi cu totul obișnuită — 
o epocă lungă și dureroasă. Po
porul romîn, deplin stăpîn în patria 
sa și pe destinul său, a pornit șă 
construiască țara noastră mîndră de 
azi, țara noastră și mai mîndră, și 
mai strălucită de mîine.

Acum, în ajunul unui nou an, po
porul nostru se gîndește la trecut și 
se gîndește și mai mult la viitor. Noi 
ne gîndim la viitorul nostru și ne 
gîndim mai adînc și la viitorul celor 
ce vor veni după noi, rînduri de oa
meni după rînduri de oameni care 
vor duce mai departe munca noas
tră, care de fapt vor duce mai de
parte însăși viața noastră.

Și cînd ne gîndim la viitor, ne gîn
dim cu încredere.

Cu încredere adîncă șl cu dragos
te nemărginită pentru partidul nos
tru și pentru conducerea noastră de 
partid și de stat.

Anul care se încheie a fost un an 
bun. Anul în pragul căruia ne aflăm 
va fi și mai bun.

La mulți ani, scumpi tovarăși 1
La mulți ani, Republică dragă'l
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In întreaga țară continuă

Constituirea consiliilor F. D. P.
înaintea alegerilor

Tensiune politică
în NigeriaSOFIA 29.— Corespondentul Agerpres, C. Linte, transmite :Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a proclamării Republicii Populare Romîne, marți seară ambasadorul R. P. Romîne la Sofia, loan Bel- dean, a oferit o gală de filme urmată de un cocteil. A fost prezentat filmul artistic „La vîrsta dragostei“ și filme documentare romînești.Au participat Liubomir Anghelov, locțiitor al ministrului afacerilor externe, Ecaterina Avramova, președinte al comitetului pentru prietenie și relații culturale cu străinătatea, reprezentanți ai instituțiilor culturale, oameni de știință și cultură, ziariști. Erau prezenți șefi și mem-

bri ai misiunilor diplomatice acreditați la Sofia.
•irTOKIO 29 (Agerpres). — La ’ Tokio a avut loc o adunare' festivă, organizată de Asociația de prietenie Japonia-R. P. Romînă, consacrată celei de-a 17-a aniversări a proclamării R. P. Romîne.Cu acest prilej, S. Suzuki, secretarul general al Asociației de prietenie, și H. Hamada, fost ministru al Japoniei la București, au vorbit despre dezvoltarea relațiilor dintre Japonia și R. P. Romînă, despre realizările obținute de țara noastră în domeniul economic și cultural.

Reluarea dezbaterilor la 0. N. ÜNEW YORK 29 (Agerpres). Adunarea Generală O.N.U. și-a reluat marți dimineața lucrările care au fost consacrate examinării unui plan privind alegerea a patru noi membri nepermanenți ai Consiliului de Securitate. Adunarea Generală a împuternicit pe președintele ei, Alex Quaison-Sackey, să aibă consultări particulare în acest scop cu șefii delegațiilor. Reprezentanții Indoneziei, R. P. Albania și Cambodgiei au ridicat obiecțiuni față de procedură, dar au declarat că nu se vor împo-

©trivi folosirii ei. Anul acesta expiră mandatele deținute de Brazilia, Maroc și Norvegia. Candidaturile Uru- guayului și Olandei nu au ridicat nici un fel de obiecțiuni, în timp ce Republica Mali șl Iordania își dispută locul deținut pînă acum de Maroc. Totodată, Federația Mala- yeză urmează să preia mandatul pe anul viitor în Consiliul de Securitate, după ce anul acesta locul respectiv a fost ocupat de reprezentantul R. S. Cehoslovace.

LAGOS 29 (Agerpres). — Știrile de ultimă oră din Nigeria subliniază că blocul politic „Marea alianță progresistă unită“ (U.P.G.A.) a anunțat că va boicota alegerile programate pentru miercuri. „Federația Nigeriei trece prin cea mai gravă criză politică de la obținerea independenței sale“, transmite agenția France Presse. Divergențele acute dintre primul ministru, Balewa, și președintele țării, Azikiwe, s-au accentuat în urma convorbirii pe care au avut-o luni și care fac alegerile practic imposibile. „Disputa Azikiwe—Balewa, transmite France Presse, nu este altceva decît o ultimă manifestare a antagonismului dintre nordul Nigeriei și cele trei regiuni sudice ale țării“. Șeful statului care sprijină, de fapt; blocul politic „Marea alianță progresistă unită“ (U.P.G.A.), nu poate interveni personal în disputa electorală, deoarece în mod teoretic el nu are dreptul să se amestece în activitatea partidelor politice. Agenția Reuter anunță că U.P.G.A. a cerut amînarea alegerilor, deoarece în prezent nu există condiții pentru a- sigurarea libertăților electorale.La rîndul său, primul ministru Balewa, care este unul din liderii de seamă ai blocului electoral Alianța Națională Nigeriana (N.N. A.), se opune cu vehemență amînării. alegerilor.

• Mesajul lui Giuseppe 
presei italiene

Saragat © Comentariile

Romînia factor activ
în colaborarea internațională

ROMA 29. — Corespondentul A- gerpres, Giorgio Pastore, transmite :După alegerea sa în funcția de președinte al Republicii Italia, Giuseppe Saragat (social-democrat) s-a prezentat marți dimineața în fața celor două camere ale Parlamentului, întrunite în ședință extraordinară la Palatul Montecitorio, pentru ceremonia jurământului și pentru a da citire mesajului prezidențial a- dresat celor două camere. După depunerea jurămîntului,. Giuseppe Saragat a dat citire mesajului său în care a spus că „apărarea păcii este prima datorie a legislatorilor, a șefilor de guverne și a șefilor de state“. Saragat a afirmat însă că pacea poate fi garantată printr-un echilibru de forțe la care Italia și-ar aduce contribuția, participînd la alianța atlantică. „Calea care duce spre dezarmare este aceea a destinderii internaționale, a convorbirilor. între guvernele reprezentînd sisteme politice, economice și sociale diferite, c-ste calea înțelegerii reciproce“, a declarat Saragat.Referindu-se la situația internă, Saragat a afirmat că este nevoie de îmbunătățiri în domeniile construcției de locuințe, asistenței medicale și sistemului de învățămînt.După ce a dat citire mesajului său, Giuseppe Saragat ’s-a îndreptat spre Quirinale (reședința prezidențială), pentru a primi învestitura o- ficială. în Piața Veneția primarul Romei, Petrucci, i-a adresat președintelui Saragat salutul capitalei. La Quirinale, Saragat a fost primit

de Cesare Merzagora, președintele Senatului, care a îndeplinit de la 16 august pînă la. 28 decembrie, funcțiile de președinte al republicii ca urmare a bolii lui Antonio Segni.Tot marți a avut loc o întrunire a Consiliului de Miniștri, sub președinția lui Aldo Moro, care a dat citire unui comunicat prin care a exprimat omagiul guvernului față de senatorul Antonio Segni, fostul președinte al republicii.în încheierea comunicatului, președintele Consiliului de Miniștri a salutat în numele guvernului pe noul președinte al republicii, Giuseppe Saragat. Apoi, Aldo Moro a dat publicității hotărîrea guvernului de a demisiona în urma alegerii noului președinte al republicii. După cum se obișnuiește, Giuseppe Saragat a respins demisia guvernului. Aldo Moro a confirmat apoi componența actualului său guvern.în cursul după-amiezii, Giuseppe Saragat a făcut o vizită protocolară predecesorului său, Antonio Segni.Presa italiană de marți și oamenii politici comentează amplu alegerea noului președinte al Republicii Italia, subliniind importanța deosebită pe care au avut-o voturile parlamentarilor P.C.I. Secretarul general al Partidului socialist italian, Francesco de Martino, a spus, printre altele, într-o declarație amplă : „Trebuie recunoscut că comuniștii s-au comportat ca o forță plină de răspundere și că, împreună cu partidul nostru, au contribuit în mod hotă- rîtor la alegerea noului președinte“.

In întreaga țară continuă să aibă loc ședințe de constituire a consiliilor orășenești și raionale și a birourilor comunale ale Frontului Democrației Populare, în vederea alegerilor de deputați pentru Marea Adunare Națională și sfaturile populare.Printre consiliile Frontului Democrației Populare orășenești și raionale constituite în ultimele zile sînt cele din orașele Constanța, Piatra Neamț, Roman, Vaslui, Huși, Pașcani, precum și în raioanele Aiud, Bistrița, Cîmpeni, Dej, Gherla, Nă- săud. Huedin, Zalău, Turda, regiunea Cluj, Adamclisi, Negru Vodă, Medgidia, Hîrșova, Istria, Tulcea și Măcin, regiunea Dobrogea, Bîrlad, Pașcani, Huși, Vaslui, Negrești, Hîr- Iău, Iași, regiunea Iași, și altele.

comune din regiu- regiunea Bacău, în toate comunei e din raioanele ~ Negrești, Pașcani;- \ Vaslui, Hîrlău și Iași, precum și'.îi^atr-un număr însemnat de comune'»- din regiunile Dobrogea, București, Crflatj. Suceava, Maramureș etc, s-au constituit birourile comunale ale Frontului. Democrației Populare.Din consiliile Frontului Democrației Populare fac parte reprezentanți ai organizațiilor locale de partid, ai sindicatelor, organizațiilor local' U.T.M., de femei, 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)

In peste 80 de nea Cluj, 60 clin

Sărbătorirea acad. Andrei OțeteaMarți după-amiază, Academia R.P. Romîne a sărbătorit în cadrul unei ședințe festive pe acad. Andrei Oțetea, directorul Institutului de istorie al Academiei, cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani. Cuvîntul de deschidere a ședinței a fost rostit de acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte ai Academiei. Felicitîndu-1 în numele Prezidiului Academiei, vorbitorul a relevat meritele sărbătoritului în dezvoltarea științelor istorice în țara noastră, în activitatea didactică și pe tărîm obștesc, și i-a urat ani mulți, sănătate și noi succese in viitor. Despre viața și opera acad. A. Oțetea au vorbit apoi acad. George Oprescu, directorul Institutului de istorie a artei al Academiei, Mihai Berza, directorul Institutului de studii sud-est europene, I. Popescu-Pu-

țuri, directorul Institutului de istorie a P.M.R., Gh. Ștefan, decanul Facultății de istorie, Gh. Zâne, cercetător la Institutul de cercetări economice, Radu Manolescu, conferențiar la Facultatea de istorie, și Traian Lungu, cercetător principal la Institutul de istorie al Academiei. Răspunzînd, acad. Andrei Oțetea a mulțumit pentru cinstirea ce i-a fost acordată, pentru condițiile asigurate de partid și de stat oamenilor de știință, dezvoltării multilaterale a cercetărilor. Sărbătoritul a arătat că se va strădui și în viitor să răspundă aceste? - griji, dedieîndu-și toate forțele pro greșului științei rommești. Seara, Prezidiul Academiei R. P. Romîne a oferit o masă colegială în cinstea sărbătoritului. (Agerpres),

1964 a fost un an de noi succese atît în construcția 
internă, cît și pe planul relațiilor externe ale Republicii 
Populare Romîne. Militînd pentru continua întărire a 
prieteniei frățești cu țările socialiste, promovînd con
secvent o politică de apărare a păcii, bazată pe 
coexistența pașnică între state cu orînduiri sociale di
ferite, țara noastră se manifestă ca un factor activ al 
vieții internaționale. în cursul anului care se încheie, 
Romînia și-a lărgit legăturile internaționale, a extins 
schimburile comerciale, culturale, științifice, tehnice cu

numeroase state. Cultura, știința, arta au fost repre
zentate peste hotare, prin participări la congrese și 
conferințe, prin expoziții, prin spectacolele ansamblu
rilor și soliștilor romîni, prin cărți — toate purtînd solia 
voinței de pace și a năzuințelor de cooperare interna
țională a poporului Romîniei socialiste, contribuind la 
creșterea continuă a prestigiului ei în lume. Publicăm 
mai jos cîteva aspecte ale prezențelor romînești peste 
hotare în cursul anului

s

La ediția din primăvara anului 1964 a Tîrgului de la Leipzig, participant și vizitatorii din diferite țări au 
manifestat deosebit interes pentru mașinile-unelte de prelucrare a metalelor, locomotiva Diesel-electrică 
și în mod deosebit pentru instalația de foraj 3 Dh 200. Instalația a fost premiată de direcția tîrgului cu me

dalia de aur pentru înaltul nivel tehnic și modul

SEMNAREA PLANULUI PE 1965 DE APLICARE A ACORDULUI
CULTURAL DINTRE R. P. ROMlNĂ Șl U. R. S. SMOSCOVA 29. — Corespondentul Agerpres, Silviu Podină, transmite :La 29 decembrie a fost semnat la Comitetul de Stat pentru relații culturale cu țările străine, planul pe anul 1965 de aplicare a acordului cultural dintre Republica Populară Romînă și U.R.S.S.Planul prevede schimburi în domeniile științei, învățămîntului, ar- ței.și culturii.
încheierea sesiunii 
Adunării Populare 
a R. P. BulgariaSOFIA 29. — CorespondentulAgerpres, C. Linte, transmite : La Sofia s-au încheiat lucrările celei de-a 9-a sesiuni a Adunării Populare a R. P. Bulgaria. Sesiunea a adoptat planul și bugetul de stat pe anul 1965. Planul prevede o creștere cu 9,8 la sută față de anul trecut a producției industriale globale. Bugetul de stat prevede la venituri 3 132 000 000 leva, iar la cheltuieli 3 121 000 000 leva.în cadrul sesiunii, Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a vorbit despre principalele sarcini ale planului e- conomiei naționale și ale bugetului de stat pe anul 1965. I

Din partea R. P. Romîne planul a fost semnat de Nicolae Guină, ambasadorul R. P. Romîne la Moscova, iar din partea Uniunii Sovietice de S. K. Romanovski, președintele Comitetului de Stat pentru relații culturale cu țările străine.După semnarea planului, Comitetul de Stat sovietic pentru relații culturale cu țările străine a oferit un cocteil.

de prezentare

în Franța, Belgia, Olanda, R.D.G., R.F.G. și AustriaPublicul american a avut prilejul să cunoască prin expoziția „Arhitec
tura în R. P. Romînă" deschisă în cîteva mari orașe din S.U.A., „progra
mul romînesc de construcții", care „reprezintă o realizare remarcabilă", 

cum a apreciat ziarul „New York Times"

In turneul întreprins
ansamblul „Rapsodia romînă" a purtat mesajul artei populare romînești, 

repurtînd un binemeritat succes

I

KUWEIT. După demisia guvernu
lui, emirul Kuweitului, Abdullah Al- 
Salim Al-Sabah, șeful statului, a emis 
marți un decret prin care l-a însărci
nat pe prințul moștenitor, șeicul Sa
bah Al-Salem Al-Sabah, cu formarea 
unui nou guvern.

RIO DE JANEIRO. Banca Brazi
liei a anunțat devalorizarea monedei 
naționale — cruzeiro. în urma acestei 
măsuri, cursul de schimb al cruzeiro 
față de dolar a fost schimbat de la 
1 550—1610 cruzeiros pentru un dolar 
la 1 825—11 850 cruzeiros, la dolar.

CAIRO. Marți a părăsit Cairo, ’în- 
dreptîndu-se cu avionul spre Moscova, 
delegația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S'., condusă de A. Șelepin, mem-

bru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și deputat al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., care, la invitația Adunării 
Naționăle a R.A.U., a vizitat țara timp 
de 10 zile.

publicat romanul lui Liviu Rebreanu, 
„Răscoala“, în traducerea prof. Anna 
Colombo. Romanul este precedat de o 
scurtă biografie a lui Rebreanu și de 
un studiu introductiv semnat de prof. 
Araldo Miscia.

Ministrul afacerilor exter- 
militară boliviana, colone- 
Zenteno, a anunțat luni 

i redevenit membră a Or-

LA PAZ. 
ne în junta i 
lui Joaquin 
că Bolivia a 
ganizației Statelor Americane. Bolivia 
a părăsit- O.S.A. în aprilie 1962, în 
urma unor divergențe pe care le-a 
avut cu Chile în ce privește folo- 

tsirea apelor fluviului Lauca.

MOSCOVA. A fost semnat protoco
lul cu privire la schimbul de mărfuii 
dintre Republica Populară Bulgaria și 
Uniunea Sovietică pe anul 1965. Volu
mul livrărilor reciproce de mărfuri pe 
anul 1965 va depăși nivelul prevăzut 
pe anul 1964 cu aproximativ 20 la 
sută.

am-

ROMA. Din inițiativa Asociației 
Italia—Romînia, editura Carappa a

TEL AVIV. Luni după-amiază, la 
frontiera dintre Izrael și Iordania s-au 
produs trei noi incidente.

SAIGON. Forțele patriotice clin 
Vietnamul de sud au atacat un avan
post al trupelor guvernamentale, la 
numai 25 km sud-vest de Saigon. Se 

'semnalează mari pierderi guvernamen
tale în oameni și echipament militar, 
în regiunea Bac-Lieti, la 180 km sud- 
vest de capitala sud-vietnameză, for
țele patriotice au atras într-o
buscadă un batalion al trupelor gu
vernamentale.

CAPETOWN. 50 de cetățeni sud- 
africani au dat în judecată Ministerul 
Justiției, cerînd plata unor despăgu
biri în sumă totală de 30 000 rând 
(43 000 dolari) pentru torturile și bru
talitățile la care au fost supuși în pe
rioada cînd âu fost anchetați de poli
ția sud-africană.

L

Actul de acuzare 
în cazul 
LambrakisATENA 29. Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : în urma terminării anchetei Tribunalului penal din Salonic, a fost făcut cunoscut actul de acuzare împotriva a 31 de persoane implicate în asasinarea deputatului Lambrakis. Doi dintre inculpați, Kotzamanis și Emanuelidis, sînt acuzați de crimă premeditată împotriva lui Lambrakis, iar Yosmas, fost președinte al unei organizații de dreapta, în prezent dizolvată, și căpitanul de jandarmi Kapelonis sînt acuzați ca autori morali ai crimei. Șase ofițeri de jandarmi, printre care și generalul Mitsu, fost inspector de jandarmi, sînt acuzați de încălcarea datoriei de serviciu, iar alte 19 persoane au săvîrșit acte de violență cu prilejul unui contra-miting organizat în ziua asasinatului. Potrivit unor juridice, actul de acuzare asasinarea lui Lambrakis crimă premeditată, autoriiinfracțiuni fiind pasibili de pedeapsa capitală.Pe de altă parte, presa ateniană relatează că Bakopulos, ministrul justiției, a hotărît să suspende, pe termen de trei luni, pe procurorul Curții Supreme, Kolias, ca sancțiune disciplinară, pentru intervenția acestuia în cazul Lambrakis. Kolias a acționat într-un mod socotit că ar fi putut influența negativ mersul anchetei.

InformațiiCu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Cuba, Ziua victoriei revoluției, marți seara la cinematograful „Republica“ din Capitală a avut loc un spectacol de gală. A fost prezentat filmul artistic „Cronica cubană“. La spectacol au participat tovarășii Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Virgil Flo- rea, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Oc- tav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari din Ministerul Afacerilor Externe, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, I.R.R.C.S., oameni de artă și cultură. Au fost de față Manuel Yepe Menendez, ambasadorul Cubei la București, membri ai ambasadei, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

SESIUNE DE COMUNICĂRI

alți

HANDBAL. — După cum am mai anunțat, echipa masculină de handbal Dinamo București susține un turneu în R. F. Germană. Jucînd la München, sportivii noștri au cîști- gat un turneu fulger, în urma victoriei în toate cele 3 meciuri ale turneului (10—9 cu formația orașului Plsen, 13—9 cu München și 8—6 cu Zagreb).

I

ȘTIINȚIFICE
7 7 încheiat în Capitală sesiuni științifice de muzeo-Marți s-au lucrările primei comunicări a specialiștilor grafi din țară. în cadrul sesiunii au fost prezentate 176 comunicări din domeniul istoriei, științelor naturii. etnografiei, muzeelor memoriale și muzeografiei. Referatele susținute și discuțiile purtate au subliniat contribuția originală și datele noi aduse de lucrătorii din acest domeniu pentru îmbogățirea documentării în cercetarea științifică. La lucrările sesiunii au participat peste 300 de muzeografi din cadrul muzeelor republicane, regionale, raionale și orășenești, academicieni, cercetători de la institutele din București și din țară ale Academiei, personalități ale vieții noastre științifice.

cercuri califică drept acestei
ȘAH. — Campionul R. P. Romîne, Florin Gheorghiu, a debutat cu o

frumoasă victorie în cea de-a 4t ediție a tradiționalului turneu int național de șah de la Hastings (Anglia). în prima rundă el l-a înwins la mutarea 39-a pe Mardle (Anglia). Gligorici (Iugoslavia) a cîș,tigat la Littlewood (Anglia), Pfleger (R.F.G.) și Hindle (Anglia) au făcut remiză. Campionul Braziliei, Rocha, și Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.), campioana lumii, au întrerupt. De asemenea, s-a întrerupt partida dintre Keres (U.R.S.S.) și Lee (Anglia).
O Dublu] campion olimpic de atle

tism Peter Snell (Noua Zeelandă) a 
fost desemnat cel mai bun sportiv al 
anului 1964, în urma unui referendum 
internațional organizat de ziarul sue
dez „Aftonbladet“ la care au participat 
79 de ziariști sportivi din 31 de țări. 
Peter Snell a totalizat 712 puncte, fiind 
urmat în clasament de înotătorul a- 
merican Don Scholander (675 puncte) 
și maratonistul etiopian Bikila Abebe 
(576 puncte).

o în preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, la Lagos s-au în-

tîlnlt echipele Dahome.y-ului și Nige
riei. Fotbaliștii din Dahomey au cîști- 
gat cu 4—2 (2—0)

o La Budapesta s-a desfășurat un 
turneu international de hochei pe 
gheată, la care au participat selecțio
natele R S.F. Iugoslavia și R. P. Unga
re, formația de club Spartak
(R.S. Cehoslovacă) și selecționata 
tineret a R 
cheiat cu
Plsen, care a cîștigat toate partidele 
susținute.

Plsen 
de 

P Polone Turneu] s-a în- 
victoria echipei Spartak

T O G R A F E
Balet 

_................. _.....   . ____ . 19,30).
Teatrul de stat de operetă ; Suflet de 
artist (orele 19,30). Teatrul Național „I. 
L. Caragiale" (sala Comedia) : Inșir-te 
mărgărite (orele 15), Apus de soare 
(orele 19,30), (sala Studio): O femeie cu 
bani (orele 15,30), Patima de sub ulmi 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : 
Rinocerii (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) Opera de trei parale 
(orele 15), Clipe de viață (orele 19,30), 
(sala Studio, str. Al. Sahla nr. 76 A): 
Jocul de-a vacanța (orele 15), Fii cuminte, 
Cristofor (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (sala Magheru) : Hipnoza (orele
19.30) , (sala Studio) : Sonet pentru o 
păpușă (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Paharul cu apă (orele
19.30) . Teatrul Mic (str. C. Miile nr. 16);
Oricît ar părea de ciudat " ’ -----
Teatrul „Ion Creangă" (Str. 
gorescu nr. 24): Harap Alb 
Soldatul Fanfaron (orele 
evreiesc de stat : Cîntărețul 
(orele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Cara
giale“ (Str. 30 Decembrie nr. 9): Mitică 
Popescu (orele 20).' Teatrul „Țăndărică“: 
Băiatul și vîntul (orele 10). Teatrul sa- 
tiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 
Carnaval Ia Tănase (orele 20), (sala Vic
toria) : Aventurile unei umbrele (orele 
20). Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. 
Lipscani nr. 59): Tinerețe (orele 17). 
Circul de stat : Spectacol prezentat de 
ansamblul circului Italian Medrano 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Sălbaticii de pe 
rîui morții — cinemascop : Sala Palatu
lui R. P. Romîne (seria de bilete 1269 — 
orele 19,30), Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Excelsior (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Can-Can — film

TEATRE : Teatrul de Operă șl 
al R. P. Romîne : Rigoletto (orele

Patria (9,30; 12,30; 15,30;
La patru pași de infinit :

clne- 
și a- 

Haino

panoramic : 
18,30; 21,15).
Republica (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). 
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 : București (9;
11; 13; 15; 17, 19; 21), Bucegi (10. -----
15,30; 18; 20,30), Aurora (9,45; 12; 
16,30; 18,45; 21), Volga (10; 12; 15; 17; 
i21). Judecătorul de minori : Capitol 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Viitorul (15; 
19; 21). Drumul Sării (15,30; 17,45; 
Climate — cinemascop : Festival (9;-- — ■ - - -- 18. 21)i Me, 

20,45). Elena 
Victoria (9,45; 
Șapte ani de 
Central (9,30; 

Munca (16; 
Union (16; 18,15; 
i copii : Doina 

Ghinionistul : 
18,15; 20,30), Ra-

12,15; 
14,15;

19; 
(9;
17;

20).
12;

15; 18; 21), Miorița (9; 12; 15 
lodia (9,45; 12,30; 15,15; 18; 
dm Troia — cinemascop 
12; 14,15; ----- "
căsnicie 
11,45; 
18,15; 
țo.ao).
(orele 
Doina..................... , . ...
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- 
iești (10; 12,15; 15,30; 17,45; 20), Floreasca 
(16; 18,15: 20,30). Cei șapte magnifici — 
cinemascop : înfrățirea între popoare 
(10; 15; 17,30; 20). Viață particulară : Cul
tural (15,30; 18, 20,30). Cocoșatul : Dacia 
(8,45; 10,45; 12,45; 15; 17; 19,15; 21,30). 40
de minute pînă în zori : Buzești (15; 17; 
19; 21). Ciociara : Crîngași (16; 18,15;
20,30). Ultimul meu tango : Grivița (10; 
12,15; 15,30; 17,45: 20), Buzești (9; 11,15). 
Lumea comică a Iui Harold Lloyd : Uni
rea (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). Hatarl — ambele serii : 
Vitan (11; 16; 19,30). 30 de ani de veselie: 

pentru ecran Popular (15; 17; 19; 21), Pacea (14; 16;

18; 20) S-a întimplat la miliție — 
mascop : Arta (16. 18. 20). Sedusă 
bandonată : Moșiloi (15; 17,30; 20). 
aproape noi — cinemascop : Cosmos (16; 
18; 20) încurcătură blestemată : Colen- 
tina (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).

Cum e vremea.

(orele 19,30). 
Eremla Gri- 
(orele 10.30)
16). Teatrul 
tristeții sale

16,30; 18,45; 21).
- cinemascop : 

14; 16,30; 19; 21,15), 
20,30). Teama : 
Program pentru

10 dimineața). 
(11,30; 13,45; 16; 1

1er: m țară : Vremea a fost schimbă
toare, cu cerul mai mult noros. A 
plouat slab, izolat. în vestul țării. Pe 
alocuri s-a produs ceață. Vîntul a suflat 
în general slab, prezentînd intensificări 
în Banat, unde a predominat din secto
rul sudic. La ora 14 temperatura aeru
lui era cuprinsă între 13 grade Ia Vără- 
dia și Călărași șl minus 4 grade la To- 
plița. In București : Vremea a fost 
schimbătoare, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat în general slab. Tempe
ratura maximă a fost de 10 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 31 
decembrie 1964, 1 și 2 ianuarie 1965. In 
țară: Vremea continuă să se răcească 
treptat, mai ales în nord-vestul țării! 
Cerul va fi variabil, mai mult acoperit. 
Vor cădea precipitații locale, mai ales 
sub formă de ninsoare. Vînt potrivit din 
sectorul vestic Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 8 ’ *..............................
rîte, iar 
6 grade.
mea se 
sfîrșitul 
bil, mai 
cipi tații 
tura în

și plus 2 grade, local mai cobo- 
maximele între minus 4 și 

Izolat ceată. In București: Vre- 
răcește treptat, mai ales către 
intervalului. Cerul va fi variat 
mult acoperit. Vor cădea pn 
slabe. Vînt potrivit. Temper 
scădere ușoară.
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