
Lucrările sesiunii Proletari din toate țările, uniți-vă!

Marii Adunări Naționale

I
ÎN CEA DE-A DOUA

n cea de-a doua zi 
a lucrărilor sesiu
nii ordinare a Ma
rii Adunări Națio
nale a început dis
cuția generală la 
Darea de seamă a-

supra înfăptuirii planului de 
stat pe anul 1963 și cu privire 
la planul de stat pe anul 1964, 
precum si la proiectul bugetu
lui pe 1964.

In lojile oficiale au luat Ioc 
conducătorii partidului și sta
tului.

Au asistat numeroși invitați t

conducători ai instituțiilor cen
trale, ai organizațiilor obștești, 
evidențiați în producție din în
treprinderile bucureștene, oa
meni de știință și cultură, zia
riști romîni și străini.

Au fost de față șeii ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
(ara noastră.

Ședința a fost deschisă de 
tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale.

Deputatul Marin Rădoi a 
prezentat raportul Comisiei e- 
conomico-financiare

Adunări Naționale asupra pro
iectului de lege pentru aproba
rea bugetului de stat pe anul 
1964. Au luat cuvîntul depută
ții : Constantin ScarJat, Dumi
tru Popa, Plorea Golescu, 
Gheorghe Necula, Ana loano- 
vici, ion Cozma, Gheorghe Goi- 
na, Dumitru Baialia, Ion Del- 
cea, Mihai Beniuc, Iosif Banc, 
Gheorghe Stoian, Maria Mano- 
lescu.

In ședința de după-amiază, 
in continuarea discuțiilor, au 
luat cuvîntul deputății: Gheor
ghe Rădoi, ministrul indus-

ZItriei construcțiilor de ma
șini, Petre lonescu, Damaschin 
Ion Pila, Iosif Uglar, Mihai Bîr- 
iiga, Horia Hulubei, Ștefan Ma
tei, Iosif Hess, Maxim Berghea- 
nu, Nicolae Giosan, prim-vice- 
președinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, Ladislau 
Banyai, Gheorghe Timaru, Ma
rin Manolache și ministru! mi
nelor și energiei electrice — 
Bujor Almășan.

Lucrările 
sîmbătă.

sesiunii continuă

cînteia
tineretului

Organ Central ai Uniunii Tineretulu i
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• Caracteristică pentru avintul industriei 
noastre este creșterea producției industriale 
in perioada 1960—1963 cu un ritm mediu a- 
nual de aproximativ 15 la sută față de 13 la 
sută cit era prevăzut in Directivele celui de | 
al IlI-lea Congres al P.M.R. Sporurile cele I 
mai mari se realizează in ramurile de bază ■ 
ale industriei. Astfel, in construcția de mașini 
s-a obținut în 4 ani un ritm mediu de 18,5 
la sută, in industria siderurgică de 16,5 la 
sută, in industria chimică, de peste 24 la sută.

• In ramura construcțiilor de mașini, eco
nomia de laminate din primii 4 ani ai planu
lui șesenal reprezintă circa 360 000 tone, ceea 
ce înseamnă mai multe laminate decit nece
sarul pentru întreaga producție de vagoane, | 
autocamioane, tractoare, utilaj chimic, side- I 
rurglo și rulmenți planificată pe 1964. ’
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• In perioada 1960—1964 peste 800.000 de 
persoane s-au mutat in locuințe noi pentru 
care statul a alocat aproape 11 miliarde lei. 

mare amploare a luat construcția deo
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Bilanț rodnic,perspective insufiețitoare
ințe la sate. In anii 1960—1963,
din fondurile proprii ale 1
peste 350 000 case noi. In aceeași perioadă au 
fost
500.

electrificate 2 500 sate și s au radioficat

•
1,95 
arată că sarcina trasată de cel de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. de a se obține in 1965 o 
producție de 2,1 ori mai mare decit in 1959 
va fi îndeplinită. Producția de energie elec
trică va crește cu 23 la sută față de 1963, cea 
a industriei constructoare de mașini cu circa 
15 la sută, cea a industriei chimice cu aproape 
23 la sută. Producția industriei constri 
de mașini și industriei lemnului urmează 
depășească nivelul stabilit pentru ultimul 
al șesenalului.

In 1964 producția industrială va fi de 
ori mai mare decît in anul 1959, ceea ce

an

în• Agregatele energetice care vor fi date 
funcțiune în cursul anului 1964 și care însu
mează 650 MW, reprezintă peste un sfert din 
întreaga putere instalată existentă. Aproape 
întreaga creștere a producției de oțel se va 
obține pe seama celor două cuptoare Martin 
de 400 tone, care vor intra în exploatare anul 
viitor la Combinatul siderurgic Hunedoara.

• In 1964 agricultura va primi un număr 
de peste 10 000 tractoare, aproape 4 000 
nători, 3 000 combine pentru recoltat | 
și alte mașini agricole ; cantitatea de îngră
șăminte minerale ce se va livra agriculturii, 

; cu 20 la sută față de 1963,

Marii (Ager preș)

Consfătuire

La rampa de control: primul
produs peste plan

cu educatorii
din școliDEVA (de la corespondentul nostru).Din inițiativa Comitetului regional U.T.M. Hunedoara și a secției regionale de învăță- mînt, în orașul Deva a fost organizată o consfătuire cu educatorii din școlile medii, profesionale și elementare de pe întreg cuprinsul regiunii. Cu prilejul acestei consfătuiri (3 zile) educatorii sînt instruiți de către metodiști, cadre didactice, activiști ai U. T. M., cu cele mai de seamă forme și metode ale muncii de educație în rîndul elevilor, reali- zîndu-se totodată un schimb de experiență educatori. In programul sfătuirii s-a prevăzut demenea organizarea unor informări politice, recenzarea diferitelor lucrări literare cu caracter pedagogic, vizionarea unei expoziții privind dezvoltarea social-economică și culturală a orașului Deva etc.

de experiență
redacție; munca cu co
laboratorii și corespon
denții", a fost bogat 
ilustrat cu fragmente 
din emisiuni imprimate 
pe bandă de magneto
fon. Apoi participanții 
la schimbul de experien
ță au făcut o deplasare 
de documentare în 
G,A.C. Corni. întorși la 
Huși ei au alcătuit pro
gramul din ziua
pectivă a centrului de 
radioficare Huși.

IAȘI (de la corespon
dentul nostru).

La Huși a avut loc 
un schimb de experiență 
între lucrătorii celor 14 
centre de radioficare 
din regiunea Iași. Pro
gramul schimbului de 
experiență a constituit o 
utilă demonstrație prac
tică a felului cum lu
crează activiștii de Ia a- 
ceste centre de radiofi
care fruntașe. Referatul 
gazdelor „Organizarea 
muncii comitetului de

re s-

Simpozion

larg între con- ase-

despre
CLUJ (de la corespon

dentul nostru).
La Casa de cultură a 

studenților a avut loc 
vineri simpozionul „Din 
tradițiile etnografice și 
folclorice ale munților 
Apuseni", organizat de 
comitetul orășenesc de 
cultură și artă în cola
borare cu Casa de cul
tură a studenților. Ex
punerile făcute de cerce
tători de la institutele

folclor
științifice din localitate 
au relevat unele consi
derații istorico-etnogra- 
fice privitoare la tîrgul 
de pe muntele Găina, 
aspecte documentare și . 
artistice despre etnogra
fia și folclorul locuito
rilor din munții Apu
seni. Pentru întregirea 
expunerilor au fost pro
iectate imagini în eu-

oi, la 
neața, 
ționat 
numărul 
deplinindu-se ast
fel planul anual. 
Recepția a decurs 

firesc, normal. Șudorul de ser
viciu și-a strins trusa, și-a 
scos ochelarii, a strigat după 
controlorul tehnic și cind a- 
cesta a sosit, a bătut cu palma 
pe rama de oțel: 
ia-l !’

Privind din afară 
ești tentat să spui: 
au avut un angajament să 
termine planul anual mai 
înainte, și-au organizat bine 
munca și acum, gata, au izbu
tit. Fapt seminificativ, 
mănător 
care le întilnim pretutindeni, 
la noi. 
fapt ca și în toate < acte morale deosebite.

Cu un an în urmă, atelierul 
de boghiuri pentru vagoane 
de mină al Uzinei 
Roșie" încă nu exista. In fe
bruarie, intr-o hală goală, au 
venit 2 maiștri, 4 sudori și 5 
lăcătuși. Nu erau specialiști în 
confecționarea boghiurilor pen
tru vagoane de mină cu ecarta- 
ment îngust, așa că au executat 
vreo 3 prototipuri pînă cînd 
a fost omologat un tip pentru 
producție. între timp efectivul 
secției crescuse, dar maistrul 
principal se întreba pe bună 
dreptate: „Producție, dar
cum ? ! Pe cîteva bancuri și cu 
cîteva aparate manuale de 
sudură ?"

Totuși în iunie a început 
producția. Atelierul a primit 
în plan : 400 boghiuri pînă la 
sfîrșitul anului. O sarcină de 
mare răspundere pentru înde-

ora 3 dimi- 
afostrecep- 
boghiul cu 

401, în-

„E gata,

lucrurile, 
vasăzică

ase-
cu multe altele pe

Există însă in acest 
celelalte,

„Grivița

plinirea căreia aveau să con
tribuie și alte secții ale uzinei.

Nu vom povesti in ordinea 
cronologică ce a urmat. Fap
tele, indiferent de vremea lor, 
se conjugă toate între ele și 
subliniază aceeași idee : totul 
a fost făcut din mers.

Odată cu producția, hala cea 
goală a început să fie amena
jată cu mașini, cu macarale, 
cu instalații. Pînă la amiază, 
oamenii lucrau pentru plan — 
deocamdată în secțiile vecine. 
Unii cărau materiale la sudu
ră, la strungărie, la freze, iar 
alții montau. Apoi în schimbul 
următor, treceau cu toții la 
instalarea mașinilor, lucrînd 
cot la cot cu montorii din sec
ția mecanic-șef. Lucrau . la 
fundații, aduceau mașinile din 
alte secții, le desfăceau bucată 
cu bucată, ajutau mecanicilor 
să le monteze. Comuniștii for
mau brigăzi care lucrau în 
punctele cheie. Să aduci de 
pildă trei macarale rulante, să 
le treci pe deasupra strunguri
lor și rabotezelor fără să de
ranjezi ceva de la locul lui — 
să le montezi sus pe traverse 
e o treabă anevoioasă care 
cere multă inventivitate. Așa 
din mers, s-au instalat apara
tul automat de tăiat prin su
dură, rabotezele — șepingurile, 
mașinile de găurit, strunguri
le, standurile pentru montaj, 
etc. Iar unii dintre cei care 
începeau să lucreze în hala 
boghiurilor, tot din mers, tre
buiau să-și însușească noua 
specialitate. Comunistul Ion 
Nicolae, de pildă, lucrase la 
sectorul utilaj chimic ca su
dor. Aici avea să fie tot sudor, 
dar la mașina automată de 
tăiat, iar materialul din care 
secționa longeroanele boghiu-

• La 25 decembrie, sectorul 
industriei chimice anorganice 
și a metalurgiei neferoase, din 
Ministerul industriei Petrolului 
și Chimiei, a realizat planul 
anual al producției globale. In 
cursul anului au fost puse în 
funcțiune noi capacități de pro
ducție la Combinatul chimic 
Tîrnăveni, la Combinatul chi- 
mico-metalurgic Baia Mare și 
la fabrica „Metalo-Chimica"- 
Ploiești.

îndeplinirea înainte de ter
men a planului va da posibi
litatea colectivelor întreprin
derilor din acest sector să pro
ducă pînă la sfîrșitul anului, 
peste plan, printre altele, circa 
12 000 tone sodă calcinată și 
caustică și alte produse.

DE ZIU
REPUBLICII

montaj pentru bo- 
existau citeva standuri 

de carcasă în care 
introduse separat toate

• In 1964 alocațiile bugetare destinate în-1 
vățămîntului vor crește cu aproape 666 mi- s 
lioane lei in comparație cu anul 1963. Fon
durile sporite servesc la dezvoltarea 
mîntului de cultură generală, a i 
lui profesional, tehnic și superior. Un însem
nat obiectiv în 1964 va fi încheierea genera
lizării invățamintului de 8 ani în urma căruia 
numărul elevilor va crește cu circa 340 000. 
Se va dezvolta capacitatea de școlarizare, 
ajungindu-se ca in 1964 numărul sălilor de 
clasă să fie cu aproape 40 la sută mai mare 
față de 1959. Se mărește de asemenea numă 
rul burselor, se extinde acor< 
manualelor școlare și asupra elevilor din clasa 
a VIII-a din invățămintul general.
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tarea învăță- ■ 
invățămintu- I 
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asemenea numă- | 
'darea gratuită a I 
«Invilnr din nloco ■I

CRAIOVA (de la co
respondentul nostru).

Apropierea zilei de 
30 Decembrie prilejuie
ște în orașul Craiova 
desfășurarea unor inte
resante acțiuni cultural- 
artistice închinate celei 
de a XVI-a aniversări a 
Proclamării Republicii 
Populare Romîne.

De curind, unitatea 
de pionieri a Școlii me
dii nr. 1 a organizat o 
întîlnire cu tov. Ștcfi 
Emil, directorul Muzeu
lui de istorie a Partidu
lui care a vorbit despre 
realizările poporului 
nostru în cei 16 ani de 
la prodamarea Republi-

cii. Apoi, corul de copii 
al școlii a prezentat un 
interesant montaj muzi- 
cal-literar intitulat „Re
publică, măreață vatră”. 
Un program asemănător 
au prezentat și elevii 
Școlii medii nr. 3. In 
sălile de festivități ale 
Casei de
dicatelor, la clubul „1 
Mai" și în alte săli for
mațiile artistice ale U- 
zinelor „Electroputere” 
și „7 Noiembrie” ale 
întreprinderii „Partiza
nul" vor prezenta bo
gate programe artistice 
dedicate aniversării Re
publicii.

cultură a sin-

lui avea grosimi și de 40 mm. 
Lucra ce lucra la mașina lui, 
apoi se ducea în alte secții 
unde erau mașini asemănătoa
re, căuta cărți la biblioteca 
tehnică.

Cu cit trecea timpul și la 
recepție ajungeau tot mai 
multe boghiuri, oamenii iși 
dădeau seama că se poate și 
mai mult. Se iveau greutăți, 
se întirzia la unele faze, dar 
rezolvarea era căutată din 
mers, cit mai repede, cit mai 
sigur. La 
ghiu
— un soi 
sint i ' __ _____ _____piesele și apoi sudate — dar 
treaba mergea uneori încet. 
Gheorghe Mitran, 
mai în 
tinăr, 
Neacșu, 
pentru 
chiar un stand pentru sudura 
automată.

Maistrul șef era nemulțumit 
că la șepinguri se aglomerau 
piese. Să mai ceară o mașină ? 
Ar fi prea mult. Atunci ? Tre
buie un dispozitiv care să 
prindă mai multe piese deo
dată. Și... l-a realizat. Frezorul 
Gheorghe Ștefan a sporit la 
rîndu-i ritmul de execuție al 
pieselor realizînd dispozitive 
asemănătoare.

Uneori cerințele îi depășeau. 
Erau ajutați din afară. Ingine
rul șef al sectorului Niță Con
stantin s-a dus la Arad și s-a 
întors cu un strung nou de 
tip greu.

...De la vremea cînd primele 
longeroane ale boghiului au 
fost așezate direct pe pămînt 
și sudate și pînă astăzi nu a 
trecut nici un an de zile. A- 
eum boghiul se rotește ca o 
antenă parabolică pe un cadru 
metalic și sudorul îl „coase" 
cu ușurință. Un timp scurt în 
care întregul colectiv a făcut 
un efort pentru a fi la înălți
mea 
ceea 
dus.
mers 
celelalte colective din indus
trie care aduc mai aproape 
sărbătoarea Anului Nou.

V. CONSTANTINESCU

• Colectivul Fabricii de țevi 
din Roman este a go-a între
prindere industrială din regiu
nea Bacău care și-a îndeplinit 
pină acum planul anual de 
producție.

vîrstă, și 
utemistul 

au realizat 
sudura la

un sudor 
altul mai 

Dumitru 
dispozitive 

colțuri și

încrederii acordate — a- 
de a realiza un nou pro- 
Au organizat totul din 
pentru a fi alături de

A

Alte întreprinderi 
au îndeplinit

Datorită unor perfecționări 
aduse procesului tehnologic, 
laminoriștii au sporit indicii de 
exploatare a agregatelor cu 
2,6 tone țeava pe oră de lu
cru, iar productivitatea muncii 
pe uzină a crescut cu 0,8 la 
sută.

in cursul acestui an s-au 
realizat 3 sortimente noi de 
produse: prăjini grele de foraj, 
țevi din oțel aliat pentru racor
duri speciale, și țevi pentru 
conductele magistrale 
metre mari.

• Oamenii muncii 
de întreprinderi din 
Suceava au realizat 
prezent planul producției glo
bale și marfă.

Printre întreprinderile care 
au mai anunțat în ultimele zile 
îndeplinirea planului anual se 
numără Fabrica de mobilă Ră
dăuți. Trustul regional de pa
nificație și altele. Acordînd o 
atenție deosebită reducerii pre
țului de cost, oamenii muncii 
din regiunea Suceava au depă
șit angajamentul anual cu pri
vire la realizarea de economii 
suplimentare, cu peste 25 la 
sută.

TELEGRAMĂ

cu dia-

din 43 
regiunea 
pină în

(Agerpres)

Către
Cel de al IlI-lea Congres al Partidului Comunist 

din Martlnlca
Fort-de-FranceComitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin transmite un călduros salut delegaților celui de al IlI-lea Congres al Partidului Comunist din Martinica.Vă urăm succes în desfășurarea lucrărilor Congresului și in lupta partidului dv. pentru democrație, pace și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

V ÎRSTA
Chipuri luminoase.

majoralului
— ??

DE AU
îteva sute de tineri 
care împlineau 
virsta de optspre
zece ani, se aflau, 
In sala drapată în 
roșu, cu Stema Re
publicii din aur a-

prins, Iuminind deasupra.
Erau acolo toți față in față 

cu părinții și cu frații lor mai 
mari; față în față cu ei înșiși, 
și cu viitorul lor.

Pionieri în alb, cu roșul cra
vatelor în dreptul inimii au nă
văli! pe scena vastă, încărcați 
cu buchete de flori — și, într-o 
liniște emoționantă, au fost îm- 
brățișeri între pionieri și tinerii 
majori și, simbolice, încredin
țări de buchete de flori.

Cine sini acești tineri care 
primesc buchete de flori și iși 
împart Hori și felicitări ? Tine
rii aceștia au crescut și s-au 
jucat, au trăit printre șantiere 
mari, pe sub schelele înalte ale 
construcțiilor și sufletul lor a 
crescut cu aceste imagini ale 
construcției, ale muncii, ale e- 
forturilor uriașe și ale patosu
lui creator. In mod firesc a 
crescut și în ei dragostea pen
tru uriașa construcție și năzuin
ța ca ei înșiși să devină niște 
vrednici constructori. Conștiin
ța a ceea ce sînt ei, mîndria 
lor, sentimentul răspunderii — 
sentimente mari, nobile mar
chează trecerea lor în majorat.

Traian Coțovei
18 ani nu sînt un zid, între 
virate, nu sînt hotare, viratele 
curg una în alta, ca apele unui 
fluviu. Ceva se schimbă totuși : 
fluviul devine mai liniștit și mai 
adine, mai puternic și mai sta
tornic în albia lui.

Fiecare tînăr, la vîrsta aceas
ta este în stare să atingă cu 
mina o mobilă, o piatră, un 
lemn, un zid și zidul și mobila 
și lemnul și piatra să înfloreas
că de la visele și de Ia aspira
țiile lui. De astfel de energii, 
de astfel de puteri dispune 
vîrsta aceasta, a celor 18 ani.

Ferice de acești prieteni ma
jori că sînt feriți de a-și irosi 
inutil asemenea nobile energii, 
că toate porțile sînt deschise 
pentru ei, că toate drumurile 
sînt deschise pentru ei prin 
grija partidului pentru tineret. 
Țara întreagă îi primește, ocro
titoare ca pe viitorii construc
tori. Patria are nevoie de ase
menea oameni! Țara de fapt 
i-a crescut, partidul i-a crescut 
și i-a pregătit, astfel, pentru ca 
acum, intrarea în majorat să-i, 
găsească pregătiți sau aproape 
pregătiți, porniți pe drumurile 
mari ale realizărilor lor ca oa
meni și ale muncii creatoare. 
Din cei peste 300 de tineri pre- 
zenți Ia sărbătoarea acestei 
vîrste de aur nu era nici unul

rămas pe dinafara vieții, rămas 
neîmplinit sau stingher : mul ți 
erau elevi cu gulerașe albe, cu 
inițiale pe braț, unii erau stu- 
denți, mul ți erau muncitori ca
lificați, muncind în uzine și în 
întreprinderi, continuînd în a- 
celași timp, și ei să învețe, să 
studieze. Sărbătoarea aceasta 
solemnă a vîrstei îi găsește 
intra/i deja cu răspundere în 
drepturile și datoriile cetățe
nești. Sărbătoarea are doar pri
lejul fericit să verifice și să 
consfințească această intrare 
în plin pe porțile vieții și în 
rosturile ei mari. Sărbătoarea 
majoratului — este de fapt so
lemnitatea conectării tuturor a- 
cestor energii nobile, în mare 
parte nebănuite, ia sistemul 
energetic al marilor energii 
creatoare ale țării întregi.

Tinerii care au vorbit Ia tri
buna serbării — Nicolae Pre- 
dincea strungar la „Grivița Ro
șie", Constanța Olaru — elevă, 
Ilie Simion, student — au pre
zentat cu cumpătare, realizările 
lor, planurile lor de viitor și au 
făcut angajamente. Erau fru
moși așa. Arătlnd cît au făcut; 
aproape neavînd cuvinte să 
arate cite au de gînd să facă 
în viitor. Cine, cîți dintre acei 
mai vîrstnici își mai amintesc 
cum și cu ce realizări și-ar fi 
putut sărbători, eventual, 
vîrsta de 18 ani 1 Cine le-a spus

Buni printre cei mai buni Foto : O. PLECAN
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vreo vorbă la 18 ani! Cine le-a 
dat vreo floare ! ?

Bucuria cea mai mare, a fost 
aceasta: patria, poporul con
structor, partidul primeau noua 
promoție de cetățeni cu brațele 
deschise și cu toate condițiile 
create pentru realizarea lor, ca 
oameni.

Ce am sărbătorit simbolic în 
sala îmbrăcată în purpură și 
drapele, scăldată în lumina re
flectoarelor ? Aproape nu pu
tem cuprinde în cuvinte bogă
țiile sufletești ale sărbătoriților, 
tezaurul gingaș și uriaș, în ace
lași timp, al acestei vîrste de 
18 ani.

Bucuria noastră astăzi — este 
că îi putem primi și sărbători 
cu brațele deschise și cu un 
cîmp luminos înainte. Știm și 
ne este drag să cinstim în acest 
tineret care intră în viață, ma
jor și impetuos, viitorul patriei 
noastre și înălțimea la care a- 
ceștl tineri îl vor duce.

ala de festivi-
\ tați a Casei 

raionale de cul
turi din Cimpulung 
Moldovenesc este im
bricată în haine de 
sărbătoare. Tovarășa 
Emilia Bucur — vice
președintă a sfatului 
popular orășenesc vor
bește celor 170 de ti
neri care împlinesc 18 
ani, despre' drepturile 
și îndatoririle ce re
vin cetățenilor majori 
ai patriei noastre.

Intr-o cascadă de 
aplauze tinerii pri
mesc felicitările înmi- 
nate de secretarul co
mitetului raional
U.T.M., Dumitru Pre
peliță.

Comunistul Gheor
ghe Balaș, muncitor la 
I.I.L. „Rarăul” le-a 
urat tinerilor multe 
succese in muncă, si 
fie la înălțimea sarci
nilor încredințate de 
partid și guvern. El 
le-a povestit despre 
viața grea a tinerilor 
in anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc, des
pre greutatea cu care 
a putut să învețe el 
o meserie, muncind la 
patron din zori și 
pînă-n noapte.

In cuvîntul lor ti
nerii Vasile Erhan, de 
la sectorul Hl-mobilă 
și Virginia Prudeanu, 
de la Cooperativa 
meșteșugărească Deia, 
și-a exprimat dragos
tea și recunoștința 
față de partid pentru 
minunatele condiții în 
care trăiește și mun
cește.

Ziua sărbătoririi 
majoratului va rămîne 
în amintirea ceolr 170 
de tineri, o zi de 
neuitat.

ROTARU 
AURELIAN 

activist al comitetu
lui orășenesc U.T.M.

ț n sala Casei de
/ cultură din 0- 

rașul Curtea de 
Argeș a avut loc săr
bătorirea a 150 tineri 
care anul acesta îm
plinesc 18 ani. In fața 
a peste 800 de tineri 
și tinere din școli și 
întreprinderi, sărbă
toriții au fost felici
tați și li s-au înminat 
diferite cadouri

OANCEA ION 
corespondent 

voluntar

Căminul cultu
ral din co

muna Deleni, 
raionul Vaslui, a găz
duit într-una din a- 
ceste seri mulți colec
tiviști, tineri și virst- 
nici veniți să-i sărbă
torească pe cei care 
împlineau vîrsta majo
ratului.

Cei peste 6; de ti
neri majori au primit 
calde urări și felicitări 
din partea tuturor ce
lor prezenli. A urmat 
apoi o scară ■ literară 
organizata de bibliote
ca comunală cu tema: 
„Sărbătoarea vîrstei 
de aur a tinereții".

Printre tinerii săr
bătoriți se aflau har
nicii colectiviști : Do- 
minte loan, Maftei 
Vasile, Spiridon Geor- 
geta, Humă Elena, Bu- 
docea Elena și alții.

De asemenea cei 
peste 75 de tineri din 
comuna Ivănești, care 
au depășit pragul 
adolscenței au partici
pat la o manifestare 
festivă de sărbătorire 
a trecerii în rîndul ce
tățenilor maiori.
VICTOR VASILIU 

corespondent 
voluntar
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Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
Raportul comisiei economico-financiare 

prezentat de deputatul Marin Radei
Comisia economico-financia- ră a Marii Adunări Naționale, analizînd proiectul de buget pe anul 1964, constată că el a fost elaborat în strînsă concordanță cu indicatorii planului de dezvoltare a economiei naționale.Proiectul de buget prevede pentru anul viitor la venituri suma de 92,132 miliarde lei, iar la cheltuieli suma de 91,232 miliarde lei și un excedent bugetar de 900 milioane lei-Veniturile bugetare vor fi în anul 1964 cu 10,122 miliarde lei mai mari decît realizările preliminate pe anul 1963. Creșterea veniturilor bugetare are la bază sporirea producției și a productivității muncii în industrie și economiile obținute din reducerea prețului de cost și a cheltuielilor de circulație, așa cum se prevede în planul de stat pe anul 1964.Dezvoltarea forțelor de producție și sporirea eficienței economice în toate sectoarele de activitate duc la creșterea continuă a acumulărilor bănești, la întărirea permanentă a finanțelor țării.Pe baza creșterii însemnate a acumulărilor, statul nostru alocă fonduri tot mai mari pentru înfăptuirea mărețului program de desăvîrșire a construcției socialismului, trasat de Congresul al III-lea al P.M.R. în proiectul de buget pe anul 1964, peste 64 la sută din totalul cheltuielilor sînt destinate finanțării economici naționale. în cadrul acestor cheltuieli, locul principal il ocupă mijloacele alocate de la \ buget pentru finanțarea investițiilor, care în anul 1964 sînt prevăzute cu suma de 25,655 miliarde lei. Această sumă. împreună cu mijloacele proprii ale întreprinderilor provenite din amortizări, mobilizarea resurselor interne etc. asigură finanțarea întregului plan de investiții pe a- nul următor, care se ridică la suma totală de 38.800 miliarde lei.Comisia economico-financia- ră consideră drept foarte important faptul că cheltuielile

Cuvîntul deputatei 
Ana loanoviciDarea de seamă cu privire la planul de stat, cît și raportul referitor la proiectul bugetului pentru anul viitor, ne-au înfățișat bilanțul mărețelor înfăptuiri obținute de poporul nostru sub conducerea partidului, bilanț care oglindește, totodată, puterea mereu crescîndă a economiei noastre naționale, posibilitățile sporite ale statului de a finanța obiective tot mai importante pe frontul construcției socialiste.Ca inginer chimist, îmi exprim satisfacția pentru atenția deosebită ce se acordă dezvoltării industriei chimice. în anul 1964, așa cum s-a arătat în darea de seamă prezentată de' tovarășul Ion Gheorghe Maurer, se prevăd fonduri însemnate pentru dezvoltarea continuă a industriei chimice, ceea ce va permite o creștere a producției cu aproape 23 la sută. în anul viitor vor intra în funcțiune noi obiective ca : Uzina de alumină din Oradea, unele instalații ale Combinatului chimic Craiova, Fabrica de polietilenă de la Combinatul chimic Brazi, instalația de acid sulfuric de la Combinatul Turnu Măgurele și altele.Efectele politicii de industrializare socialistă a țării se oglindesc și în schimbările care au survenit, în anii puterii populare, în Moldova — una dintre regiunile cele mai slab dezvoltate în trecut. Astăzi „săraca țară a Moldovei", cum o numeau odinioară cronicarii, s-a transformat într-o regiune înfloritoare a patriei noastre. în sprijinul acestei afirmații vin și importantele realizări care s-au obținut în unul din centrele industriale ale Moldovei — Piatra Neamț. Aici au fost construite două mari uzine chimice, vechile întreprinderi industriale au fost modernizate, noi blocuri cu apartamente confortabile au fost înălțate pentru cei ce muncesc. Locuitorii orașului au la dispoziție o casă de cultură dată în folosință anul a- cesta, iar pentru copiii lor s-a clădit o nouă școală cu 24 săli de clasă.La efortul întregului popor pentru dezvoltarea economiei naționale participă și colectivul Combinatului de îngrășăminte azotoase din Piatra Neamț. Așa cum industria constructoare de mașini asigură agriculturii tot mai multe tractoare, semănători, combine și alte mașini pentru mecanizarea agriculturii, și industria chimică aduce o contribuție din ce în ce mai mare la dezvoltarea continuă a producției agricole. Este știut că în condițiile progresului tehnic 

pentru investiții sînt destinate în primul rînd dezvoltării în ritm susținut a bazei tehni- co-materiale a țării și îndeosebi a ramurilor hotărîtoare ale industriei ănergie electrică, siderurgie, construcții de mașini, chimie. Pe baza realizărilor obținute în aceste ramuri are loc progresul tehnic continuu în întreaga economie.însemnate sume sînt prevăzute pentru investiții în agricultură, care vor fi folosite în anul viitor pentru asigurarea traducerii în viață a măsurilor inițiate de către partid și guvern privind mecanizarea agriculturii, efectuarea unor noi lucrări de irigări, creșterea producției de cereale, dezvoltarea sectorului zootehnic, extinderea plantațiilor de vii și livezi etc.în proiectul de buget sînt prevăzute importante fonduri și pentru celelalte ramuri ale economiei naționale, construcții. transporturi, comerț.Proiectul de buget reflectă preocuparea permanentă a partidului și guvernului pentru ridicarea nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii. în anul 1964 vor crește în continuare veniturile bănești ale populației, iar volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist va fi cu 9.6 la sută mai marc dec't în anul 1963. Construcțiile dc locuințe vor continua într-un ritm și mai susținut decît pînă acum, construindu-se în anul viitor un număr de 54 000 apartamente, din fondurile centralizate ale statului.în ridicarea sistematică a nivelului de trai al oamenilor muncii, o mare importanță o au fondurile destinate acțiunilor social-culturale. în flecare an de la bugetul de stat se alocă fonduri însemnate pentru invățămînt, știință și cultură, ocrotirea sănătății, asigurările sociale și prevederile sociale. Este grăitor faptul că alocațiile bugetare prevăzute în anul 1964 pentru acțiunile social-culturale în sumă de 20,635 miliarde lei sînt mai 

contemporan, îngrățăftihiîelfe chimice, insecticidele, fungicidele și ierbicidele lărgesc baza materială a agriculturii în vederea sporirii producției la hectar. Construirea și darea în exploatare a noilor combinate și uzine de îngrășăminte chimice constituie încă un exemplu elocvent al politicii partidului și guvernului de valorificare superioară a resurselor naturale de care dispune țara noastră.într-un timp relativ scurt de la punerea sa în funcțiune, combinatul a produs peste 100 000 tone azotat de amoniu, aproape 10 000 tone uree si peste 1000 000 mc oxigen. Preocupîndu-ne consecvent de îmbunătățirea procedeelor tehnologice, am obținut produse a căror calitate este apreciată de beneficiari. în afară de multiplele ei utilizări industriale, ureea de calitate superioară produsă de combinatul nostru are o utilizare eficientă și în hrana animalelor pentru creșterea producției de carne și lapte. Anul acesta combinatul a livrat unităților agricole socialiste cantități însemnate de uree.în prezent, activitatea întregului colectiv este îndreptată spre realizarea în timpul cel mai scurt a parametrilor tehnico-economici proiectați pentru instalațiile puse în funcțiune, sarcină subliniată în mod just în darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer și în raportul la proiectul .de buget. A fost scos aici în evidență faptul că una din condițiile de bază pentru îndeplinirea acestei sarcini ește calificarea cadrelor. în combinatul nostru, tinerii reprezintă peste 60 la sută din numărul total al sa- lariaților. Numeroși absolvenți de școli profesionale și școli tehnice, precum și tinerii calificați în combinat și-au însușit într-un timp scurt, cu sprijinul muncitorilor cu o bogată experiență în producție, cunoștințe temeinice de specialitate.în jurul muncitorilor cu experiență sosiți din alte întreprinderi chimice din țară s-a format în combinat, sub îndrumarea comuniștilor, un colectiv puternic, sudat, care rezolvă cu competență probleme importante ale producției, asigură funcționarea în condiții optime a tuturor instalațiilor și realizează produse de calitate superioară. Toți tinerii din combinat răspund, cu entuziasmul caracteristic vîrs- tei lor, la acțiunile pentru îndeplinirea planului și realizarea de economii suplimentare. Colectivul nostru este preocupat de ridicarea continuă a nivelului de pregătire 

mari decît volumul întregului buget pe anul 1950.O atenție deosebită acordă statul nostru democrat-popular creșterii și educării copiilor. Astfel, îri bugetul pe anul 1964 s-a prevăzut pentru alocația de stat pentru copii, instituțiile preșcolare de copii, case de nașteri, creșe, colonii sanatoriale, o sumă de circa 3,200 miliarde lei.Prin perfecționarea continuă a proceselor de producție, mobilizarea și valorificarea mai intensă a rezervelor existente în economie, prin sporirea preocupării pentru creșterea rentabilității în toate întreprinderile se va asigura în continuare creșterea însemnată a acumulărilor și a veniturilor bugetare.Realizarea în bune condiții a prevederilor din proiectul de buget necesită punerea cu consecvență în aplicare a măsurilor tehnico-organizatorice menite să ducă la creșterea și mai rapidă a productivității muncii.Datorită faptului că în majoritatea ramurilor ponderea principală în structura prețului de cost o au cheltuielile pentru materiale, este necesar să se acorde și în viitor o atenție deosebită bunei gospodăriri a materiilor prime și materialelor, respectării consumurilor specifice planificate. Aceastij preocupare trebuie să fie însoțită de grija pentru îmbunătățirea permanentă a calității produselor.în legătură cu cheltuielile bugetare. Comisia economico- financiară menționează că in anul 1963, datorită măsurilor luate, s-a asigurat o utilitare mai eficientă a mijloacelor materiale și bănești.Pentru sporirea continuă a eficienței fondurilor de investiții este necesar să se urmărească îndeaproape respectarea termenelor de dare în funcțiune a noilor capacități, precum și realizarea într-un termen cît mai scurt a indicatorilor tebnico-economici pre- văzuți în proiecte.Perfecționarea proceselor de producție și îmbunătățirea a- 
tehnică-profesională a tinerilor, în vederea sporirii aportului lor la creșterea productivității muncii. Peste 520 de tineri sînt înscriși anul acesta la cursurile de ridicare a calificării. Aceasta este o dovadă grăitoare a condițiilor create de regimul nostru tineretului, a dorinței lui de a stăpîni mai bine procesele tehnologice moderne, de a folosi cu randament înalt utilajele și instalațiile moderne cu care este înzestrat combinatul. Cei 122 tineri inovatori au contribuit prin inovațiile lor la modernizarea unor instalații, fapt care confirmă rezultatele pozitive obținute în ridicarea nivelului lor de pregătire tehnică.în anul 1964. muncitorii, inginerii și tehnicienii din combinatul nostru au sarcina de a asigura agriculturii 211000 tone îngrășăminte. Ei sînt hotărîți să atingă într-un timp cît mai scurt parametrii tehnico-economici proiectați prin punerea în valoare a rezervelor de care mai dispun unele instalații, prin introducerea de noi perfecționări tehnice. Zilele acestea, în cadrul combinatului a avut loc dez

Cuvîntul deputatului 
Ion DelceaDupă cum s-a arătat în darea de seamă, precum și în expunerea asupra bugetului, și în anul viitor partea cea mai mare a cheltuielilor este destinată finanțării economiei naționale, de care depinde nemijlocit creșterea continuă a forțelor de producție. Socotim că cele cinci miliarde lei ce se vor investi de către stat în agricultură asigură condițiile necesare pentru realizarea sarcinilor de creștere a producției agricole.Prin grija partidului și a statului democrat-popular, a- gricultura noastră socialistă dispune astăzi de o bază teh- nico-materială în continuă dezvoltare. Numai în cursul acestui an cele 20 de stațiuni de mașini și tractoare din regiunea Oltenia au primit peste 1 200 de tractoare, aproape 1 500 semănători, 760 combine și numeroase alte mașini agricole.Parcul de mașini și tractoare se va îmbunătăți și mai mult în anul ce urmează în- trucît, așa cum s-a arătat aici, agricultura va primi încă 10 000 tractoare, precum și mii de combine, semănători și alte mașini.Mă folosesc de acest prilej ca, în numele mecanizatorilor de la S.M.T. Circea și al membrilor gospodăriilor colective 

provizionării și desfacerii creează întreprinderilor condiții pentru folosirea tot mai buna a mijloacelor circulante, pentru evitarea formării de imobilizări In stocuri suprănor- mative.în acțiunea de mobilizare cît mai completă a rezervelor existente în economie și de utilizare cu mult simț gospodăresc a mijloacelor materiale și bănești puse Ia dispoziția întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor economice, sarcini importante revin organelor de control financiar și bancar. Folosind pîrghia controlului prin leu. ele trebuie să intensifice sprijinul acordat unităților economice, să urmărească cheltuirea cp eficiență sporită a fiecărei sumo alocate de la bugetul statului.Tovarăși deputați,Din analiza prevederilor proiectului de buget pe anul 1964 făcută de Comisia econo- mico-financiară, reiese că sînt asigurate resursele financiare necesare realizării sarcinilor din planul de dezvoltare/ a economiei naționale pe anul viitor.Ținînd seama de aceasta, Comisia propune aprobarea proiectului de buget de către Marea Adunare Națională.De asemenea, pe baza examinării execuției definitive a bugetului de stat pe anul 1962, Comisia economico-f inane iară a Marii Adunări Naționale propune să se aprobe contul general de execuție a acestui buget, la venituri în sumă de 76,300 miliarde lei, iar la cheltuieli suma de 73,106 miliarde lei. cu un excedent de 3.194 miliarde lei.Realizările obținute în îndeplinirea planului și bugetului de stat pe anul 1963, entuziasmul și abnegația cu care oamenii muncii luptă pentru traducerea in viață a politicii partidului, constituie garanția dezvoltării pe o linie mereu ascendentă a întregii noastre economii naționale, a obținerii de noi și importante succese în desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră.
baterea cifrelor de plan pe anul 1964. Cu acest prilej, colectivul nostru și-a luat angajamentul să producă peste plan 1 500 tone de amoniac și 1 600 tone de azotat de amoniu. Sîntem convinși că, prin aplicarea complexului de măsuri tehnico-organizatorice a- doptate. vom asigura îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan.însuflețit de mărețele sarcini ale deșăvîrșirii construcției socialiste, colectivul Combinatului de îngrășăminte a- zotoase din Piatra Neamț, alături de ceilalți oameni ai muncii, va lupta cu entuziasm pentru traducerea în viață a politicii economice a partidului, contribuind tot mai mult la creșterea avuției naționale. Iu ridicarea nivelului de trai al poporului nostru.Proiectul de buget pe anul 1964, prezentat în această sesiune, asigură pe deplin finanțarea dezvoltării multilaterale a economiei naționale, este un buget al construcției pașnice și exprimă interesele vitale ale oamenilor muncii din patria noastră.II votez din toată inima.

pe care le deservim, să mulțumesc încă o dată clasei muncitoare, constructorilor de mașini, care prin strădania lor ne pun la dispoziție tot mai multe tractoare și mașini agricole cu caracteristici superioare. Noi apreciem tractorul de 65 C.P. ca o mare realizare a industriei noastre socialiste.Mecanizatorii din stațiunile de mașini și tractoare din regiunea noastră se străduiesc să folosească tot mai bine mașinile și tractoarele făurite de constructori, să execute lucrările la un nivel agrotehnic superior pentru a-i ajuta pe colectiviști să scoată roade cît mai bogate de pe fiecare hectar.Parcul de mașini și tractoare la S.M.T. Cîrcea, unde îmi desfășor activitatea, a crescut mult în ultimii ani. Avînd mai multe mașini, folosindu-le mai bine, mecanizatorii noștri au executat în acest an un volum de lucrări de peste două ori mai mare decît în anul 1961. Punînd un accent deosebit pe îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor executate, colectivul de muncă al unității noastre a obținut rezultate mult superioare anilor precedenți, lucru concretizat de altfel și in sporul de producție la hectar. Cu toate 

condițiile nefavorabile ale anului 1963, producțiile medii la hectar au crescut față dc anul trecut cu 100 kg la grîu și cu 300 kg la porumb. Totodată, printr-o mai bună îngrijire și folosire a parcului de tractoare și mașini agricole, prin reducerea cheltuielilor de reparații, prețul de cost al hectarului de arătură normală a fost redus cu peste 50 la sută față de anul 1959.Proiectul planului de stat și al bugetului pe anul 1964 pune in fața stațiunilor de mașini și tractoare sarcini mari privind sporirea volumului de lucrări și reducerea prețului de costStațiunii noastre îi revine sarcina să sporească volumul de lucrări cu 30 la sută față de anul care a trecut și să reducă prețul de cost al hectarului de arătură normală cu 2 la sută.Noi am analizat în mod temeinic posibilitățile existente și am luat din timp toate măsurile tehnico-organizatorice care să permită, nu aumai realizarea acestor sarcini, dar și depășirea lor. în prezent, mecanizatorii noștri acordă o marc atenție executării reparațiilor pentru ca înainte de venirea primăverii să pună în stare de funcționare toate tractoarele și mașinile. Mărirea capacității atelierelor de reparații din stațiune cu 1 200 m.p., buna organizare a muncii și creșterea calificării mecanizatorilor ne permit să efectuăm reparații de calitate superioară. Propunem Consiliului Superior al Agriculturii să studieze posibilitatea ca — pînă cînd uzinele de reparații pentru tractoare voi- putea acoperi în întregime și la timp necesarul de reparații — să se permită stațiunilor de mașini și tractoare și gospodăriilor agricole de stat, care au ateliere de reparații bine utilate, să efectueze în perioada de iarnă reparații capitale de tractoare.Totodată, propunem Consiliului Superior al Agriculturii și Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini să ia măsuri corespunzătoare pentru acoperirea integrală și la timp a necesarului de piese de schimb pentru reparațiile de tractoare și mașini agricole.Mecanizatorii noștri sînt conștienți că sporirea producției la hectar pe tarlalele gospodăriilor colective depinde într-o mare măsură de calitatea lucrărilor executate de ei. De aceea, se străduiesc să execute numai lucrări de bună calitate. în toamnă, lucrările de pregătire a terenului și semănatul griului, arăturile adînci pentru însămînțările
Cuvîntul deputatului . 

Mihai BeniucPlanurile economice și bugetele financiare ale țării constituie treptele pe care urcă poporul nostru spre înălțimile socialismului. Am pus temelia unei așezări pe secole și secole înainte, și ridicăm o construcție falnică, nu pentru preamărirea vreunor zei sau ființe din altă lume, ci pentru binele și pacea celor ce muncesc. Trăinicia uriașei noastre con strucții sociale, rânduită pe ulița mare a istoriei contem porane, se dovedește an de an tot mai mult, iar strălucirea ei răzbește tot mai puternic dincolo de fruntariile patriei, datorită conducerii înțelepte a Partidului Muncitoresc Romîn, datorită priceputului nostru popor care urmează cu credință partidul.Expunerea tovarășului Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, este o palpitantă mărturie în cifre și date, de desfășurare fără precedent a energiei productive și forței creatoare, menite să a- sigure temeiuri nezdruncinate vieții noastre economice, industriale, agricole și social-culturale. „Peste 57 la. sută din volumul total al investițiilor pe 1964 sînt destinate industriei, care primește astfel în 1960—1964 aproape 85 miliarde lei" — a spus tovarășul Maurer. Cine nu-și dă seama și nu a- probă din inimă astfel de .cifre convingătoare? Dar nu este mai puțin important faptul că pentru acțiunile social-culturale, cum reiese din proiectul de buget, se prevăd pe anul ce vine peste 20 miliarde lei. Aceasta înseamnă știință, în- vățămînt, carte și bogată viață culturală, sănătatea fizică și morală a poporului. Iată drumul pe care l-a deschis partidul, cu înțelepciunea sa de-atî- toa ori verificată de fapte, oamenilor- muncii, țării cuprinse de patosul marilor realizări.Cifrele substanțiale înscrise în buget pentru ridicarea multilaterală și înflorirea vieții poporului și țării întregi spun răspicat cît este de prețuită contribuția fiecărui om al muncii, din orice clasă ori categorie socială, în sporirea bunurilor materiale și spirituale din vastul șantier al rînduielilor drepte din patria noastră. De la cea mai perfecționată prelungire tehnică a mîinii. care stoarce din măruntaiele pămîntului țițeiul, pînă în mîna sculptorului, ce cugetînd în piatră întruchipează profilul neînduplecat al lui Horea; de la mîinile ce cîr- muiesc tractorul și brăzdează pe șesurile largi giganticele file negre ale viitoarelor recolte de aur și pină la mîna poe? 

din primăvara anului viitor, s-au executat la un nivel calitativ superior față de anul trecut. Sîntem hotărîți ca, • împreună cu consiliile de conducere și specialiștii din gospodăriile colective, să luăm măsurile ce se impun pentru ca toate lucrările să fie executate la timpul optim și de cea mai bună calitate.Pentru folosirea rațională și deplină is parcului de mașini și tractoare, care crește continuu, pentru executarea lucrărilor cu mijloace mecanizate la un nivel agrotehnic superior, avem nevoie de mecanizatori care să aibă temeinice cunoștințe, profesionale. să știe mecanică și agrotehnică. Măsura luată de partid și guvern de a se înființa pe lîngă stațiunile de mașini și tractoare școli profesionale de mecanici agricoli eu durata de 3 ani începe, să dea roade. Jn aceste școli se leagă organic învățămîntul cu practica în producția agricolă. O astfel de școală funcționează și'pe lîngă S.M.T.-ul nostru, unde. se. pregătesc aproape 500 dc' mecanici agricoli, iii de colectiviști. La absolvirea școlii, ei vor merge să lucreze in brigăzile de tractoare repartizate gospodăriilor colective din satul lcr.Un rol important în îmbunătățirea activității stațiunii noastre l-a avut permanentizarea brigăzilor de tractoare în gospodăriile colective deservite. Aceasta a dus la creșterea răspunderii mecanizatorilor pentru calitatea lucrărilor executate, la întărirea legăturii între brigada de tractoare și brigăzile de cîmp ale gospodăriei colective. O dată cu permanentizarea brigăzilof de tractoare, a crescut și grija colectiviștilor pentru 'a asigura mecanizatorilor condiții de muncă și dc viață, tot mai bune. Pe baza inițiativelor proprii, precum și a propunerilor făcute în plenarele Consiliilor agricole, gospodăriile au trecut la construirea unor casc de cîmp, care asigură tractoriștilor condiții bune de odihnă și pregătirea hranei calde în timpul lucrărilor agricole.întregul colectiv de muncă al stațiunii noastre este hotărît să-și mobilizeze toate forțele pentru a realiza sarcinile privind sporirea recoltelor pe tarlalele gospodăriilor colective, reducerea cheltuielilor de producție și creșterea veniturilor- stațiunii. Prin aceasta vom contribui și nor la sporirea producției agricole, la înfăptuirea prevederilor planului și bugetului de stat pe câre-1 voi vota cu toată încrederea. • 

tului ce-și așterne cuvintuLpe.. pagină, toate mîinile harnice, toate capetele în stare să lumineze cu raza minții căile cunoscute și necunoscute ale vieții sînt apreciate și răsplătite. Iar rezultatul considerației de care se bucură și oțela- rul și cărturarul este că forța sa de producție și puterea sa de creație se desfășoară la un nivel care corespunde nu numai cerințelor economice naționale sau comandamentelor revoluției culturale din țară, ci impune respectul și celor ce vin să ne vadă și trezește admirația pretutindeni. Dacă-i Vine cuiva să zică „nu e cu putință !“ — atunci cînd vede lanțul de construcții al litoralului Mării Negre sau arhitectura orașelor — schimbate la față și-n ființa lor — numai în cîțiva ani — și dacă specialistul, într-o expoziție de mașini, este impresionat în fața succeselor tehnicii romînești, nu mai puțin impresionat ră- ■mîne privitorul într-o expoziție a cărții, bunăoară, ori într-o bine chibzuită expoziție plastică. ori într-o sală de concert, ori în fața unui ecran.De curînd mi-a fost dat să văd o. expoziție a cărții romînești la Roma. Intr-adevăr, bogăția, varietatea și execuția tehnică a cărții romînești din ultimii ani ne pun pe plan de egalitate, din multe puncte de vedere, cu cele mai bune țări producătoare de carte literară, artistică, științifică --sau tehnică. Regretul multora din cei care semnau în registrul vizitatorilor era. că iju pot fi pe loc și, procurate cariile expuse.Dar nu aceasta e tot — a- nume că atingem nu odată nivelul tehnic al bunelor cărți moderne, că avem — în traduceri numeroase — pe Tacit, Newton, Balzac, Darwin, Shakespeare, Tolstoi sau autorii contemporani.Indicator sigur al expresiei revoluției culturale este tirajul și forța de pătrundere a cărții în masa cititorilor. Nu suferă nici o comparație cu trecutul cifra din ultimii zece ani, anume de peste 59 000 * titluri de cărți, în peste jumătate miliard exemplare tiraj. Numai în anul 1962 au apărut peste 7 000 titluri. într-un tiraj total de 68 milioane exemplare. Cîți cititori presupun aceste cărți își poate da cineva seama numai decă se gîndește că cele mai multe exemplare se vînd direct în librării cumpărătorilor individuali, la care apoi Se adaugă marele număr al acelora ce frecventează cele peste 23 000 biblioteci. 40 000 de persoane primesc, la cerere, direct comandate, cărțile — pe diferitele șantiere ale țării — din creierii munților in Delta Dunării.

Dar acest tiraj nu satisface încă cererea cititorilor. In a- cest an cererile au sporit considerabil, cu- o curbă mereu în ‘.creșțere. Unui străin-, cînd îi spui că, de exemplu, un roman al tău care s-a vîndut în două sau trei luni, a'apărut deocamdată ■ in 30 000 exemplare, în primă ediție, nu-i vine sa creadă urechilor. lnti-o țară care mai ieri număra o mulțime dc neștiutori de carte! Ce va zice atunci cînd. în mod firesc un roman va ieși de la început în 60 000 exemplare? Si va veni ziua' aceea. în așteptarea ei, scriitori și alte categorii de . autori privesc fascinați către stufișurile din Delta Dunării.Dar — îndrăznesc s-o spun dc la această tribună a țării — pînă atunci e bine ca toți autorii, inclusiv scriitorii, să aștearnă pe petecul de hîrtie ce le stă pe mașa de lucru numai acele idei, numai acele simțiri, numai acele plăsmuiri artistice ale minții. caro într-adevăr bucură, mișcă și înalță acest popor al nostru, însuflețit de partid în lupta pentru nobila cauză a comunismului. Nimeni dintre noi nu are dreptul șă uite funcțiunea socială a creației artistice și a activității intelectuale, rolul nostru de ajutoare de nădejde ale partidului, cum s-t» exprimat tovarășul Gheorghiu Dej, — într-un regim Care din răsputeri construiește socialismul, susține coexistența între state și apără pacea în lume. Despre această înaltă concepție a construcției pașnice pe tărîm economic și cultural, a bunelor relații dintre popoare grăiesc convingător cifrele de plan și ale proiectului de buget..Arcușul pe vioară, culoarea pe pinză și dalta în marmură, cuvîrttii) scris, cuvîntul grăit ori cîntat sînt ale noastre în măsura în care transmit vibrația majoră a timpului nostru. prin ideile mari, prin succesele trainice pe care partidul revoluționar al clasei muncitoare, inspirat din învățătura lui Lenin și din bogata experiență proprie, le-a în- icris în inimile celor ce mun
Cuvîntul deputatului 

Gheorghe Stoian
’0Ca și în anii anteriori, proiectului planului de dezvoltare a economiei naționale și proiectul de buget pe anul 1964, prevederile lor realiste, mobilizatoare,- asigură continuarea în ritm susținut a industrializării socialiste, creșterea producției agricole și, pe -această ' -bază;„ ridicarea .continuă a, nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc. Aceste prevpderj, confirmă încă o dată, caracterul sănătos și trainic al economiei noastre naționale, justețea politicii partidului și statului nostru, pe care noi, constructorii . de tractoare, alături de întregul popor, o sprijiniră din toată inima și luptăm cu energie sporită pentru traducerea ei în viață. După cum știți, prin înzestrarea agriculturii cu tractoare din ce în ce mai perfecționate, Uzina „Tractorul" și-a adus o mare contribuție la convingerea țărănimii asupra avantajelor mecanizării agriculturii, la realizarea politicii partidului nostru de transformare socialistă a agriculturii.în perioada care a trecut de la eliberare, perioadă istorică scurtă, colectivul uzinei noastre, sub îndrumarea și cu sprijinul nemijlocit al conducerii partidului și statului nostru, și personal al tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej, a realizat 11 tipuri de tractoare, însumînd un număr de peste 126 000 tractoare fizice. Din acestea aproape 31 500 au fost exportate în 29 țări, atît socialiste cît și capitaliste.Succesele obținute ne umplu inima de mîndrie, mai a- les dacă ne amintim că la începutul fabricației, cînd nu dădusem încă viață primului tractor romînesc, propaganda reacționară susținea că tractorul nostru nu-și va pute;» duce nici propria greutate. Reacțiunea internă și imperialiștii care o susțineau s-au înșelat în „previziunea" lor. Datorită investițiilor făcute de statul nostru democrat- popular, Uzina „Tractorul" a devenit astăzi una din cele mai moderne din țară, cu un înalt grad de tehnicitate, în stare să asigure produse de calitate superioară. Tractorul romînesc se bucură astăzi de o bună apreciere pe piața internațională, nefiind cu nimic mai prejos față de tractoarele țărilor cu o veche tradiție industrială.Informez sesiunea Marii Adunări Naționale că harnicul nostru colectiv, în frunte cu comuniștii, a trecut încă din luna martie anul acesta la fabricarea în serie a tractorului U-650, tractor modern și cu întrebuințări multiple. Ridicarea calității producției, îmbunătățirea în continuare a performanțelor tehnico- economice ale tractoarelor pe care le fabricăm constituie preocuparea noastră permanentă.Măsurile luate de partid și guvern -ca sarcinile de plan anuale și de perspectivă să fie cunoscute cu mult înainte de

cesc în mina de cărbuni, în laboratorul savantului, pe ogorul colectivelor, în școli și universități. Numai prin idealul mare al timpului nostru, comunismul într-o lume pașnică, cu popoare înfrățite și însuflețite de respect reciproc, vom reuși să concentrăm în opera noastră acea esență a artei care, revărsată în afară ca razele dintr-un far ce se aprinde, va face să se lumineze zarea dinspre viitor și să înflăcăreze inima omului.Pornim din străfunduri de timpuri și sîntem hotărîți sa ajungem departe. Ne iubim trecutul, valorile lui nepieritoare, faptele lui mărețe și figurile lui Istorice. Cinstirea înaintașilor este barometrul conștiinței istorice și sociale a unui popor. Niciodată în țara noastră nu s-a acordat mai multă atenție operei înaintașilor. monumentelor artistice și istorice, trecutului poporului și țării. Toate acestea, împreună cu cercetarea științifică a naturii, în legile ei fizice și biologice, a omului și a relațiilor sale, împreună cu creația artistică și literară, fac parte din revoluția noastră culturală. Iar tot ce-i de preț în trecut ducem mai departe; că trecutul e verigă în salba de aur a viitorului nostru. Șt ceea ce ne dă mai presus de orice îndemn este că sîntem chemați să ridicăm pe culmi însorite ceea ce au visat predecesorii și ceea ce noi înșine am creat.NU ne îndreptăm spre viitor zburînd ușor în vis cu aripi dc înger, ci mergînd bărbă- tește, cu picioarele pe pămînt, pe un drum ce ni-1 croim prin muncă. Granitul — pe acest drum. — sînt planurile bine cugetate și cifrele calculate cu grijă. De pe acest granit durabil, nedezmințită chezășie a succeselor noastre, putem pune cu curaj piciorul în pragul a- nului ce vine — al 20-lea de la Eliberare. Iar dacă ne Ridicăm fruntea în sus și, conduși de partidul nostru, avem de ce să ținem fruntea sus ! — a- tunci pe fața noastră se vor răsfrînge din plin razele» socialismului biruitor,■ ’ nib |* J Mi Iaplicarea lor în practici de către colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni au creat posibilitatea să se ia din timp măsuri pentru pregătirea condițiilor tehnico- materiale în vederea asigurării îndeplinirii ritmice a planului încă din primele zile ale anului viitor.In expunerea făcută de președintele Consiliului de ' Mi- ^.pjșjj'i, tovarășul Ion Gheorghe . Maurer, pe care am ascultat-o cu toții cu un deosebit interes, s-a subliniat marea însemnătate ce o prezintă pentru dezvoltarea economiei naționale introducerea pe scară tot mai largă a tehnicii înaintate, a procedeelor tehnologice avansate, folosirea lor în vederea creșterii productivității muncii și reducerii prețului de cost al producției.Cu prilejul dezbaterii la nivelul conducerii uzinei noastre a indicatorilor de p’an pe anul 1964, s-au analizat în acest spirit rezervele de care dispunem în ce privește folosirea capacităților de producție și forței de muncă și s-au făcut propuneri concrete pentru îmbunătățirea cifrelor, de plan. Din cele 334 propuneri, 240 au fost incluse în planul de măsuri tehnico-organizatorice, restul urmînd a fi’ rezolvate la nivelul secțiilor. Așa, de exemplu, pe baza unei propuneri făcute cu acest prilej, se va extinde procedeul forjării de precizie pe maxiprese de la 14 la 70 de repere, ceea ce va duce la realizarea unei economii de 4,5 kg metal pe tractor și la creșterea productivității muncii, ca urmare a reducerii volumului de prelucrare prin așchiere. De asemenea, se va aplica în practică, începînd din trimestrul II al anului viitor, propunerea de a se pregăti amestecurile de formare cu rășini furonice, de unde va rezulta o economie de 40 de lei pe tractor și creșterea productivității muncii la atelierele de miezuri. încă din trimestrul I al anului viitor vom trece Ia aplicarea procedeului de carbonitrurare a roților dințate din cutia de viteze supuse la solicitări mecanice mari, obținînd astfel în acest sector o creștere a productivității muncii de 30 la sută și o reducere considerabilă a deformărilor. Prin înlocuirea cementării cu procedeul de călire la două frecvențe a roților dințate de la cutia de viteze, roți supuse la solicitări mecanice mai mici, vom realiza o considerabilă sporire a productivității muncii. Măsuri importante vor; fi luate în cursuj anului viitor pe linia extinderii în continuare a automatizării în producție.Iată numai cîteva din măsurile inițiate pe linia introducerii progresului tehnic, care au dat posibilitate colectivului uzinei să vină cu propuneri de îmbunătățire a proiectului de plan, de sporiră a sarcinilor de producție cw un număr de 500 tractoare
(Continuare în pag. a Ill-a)



LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a Il-a)Conducerea partidului și statului nostru a apreciat pozitiv această propunere, iar cifrele de plan au venit modificate pentru anul viitor în acest sens.în prezent, în uzină, sub îndrumarea și conducerea politică a organizației de partid, s-a trecut la defalearea sarcinilor de plan pe anul 1964 pe secții, ateliere, maiștri, om și rhașină, urmînd ca apoi să fie dezbătute cu toți muncitorii, inginerii, tehnicienii și funcționarii uzinei. Cu acest prilej vor ieși la iveală noi rezerve pe linia creșterii producției, productivității muncii, îmbunătățirii calității și reducerii prețului de cost.Colectivul nostru este ho- tărît ca angajamentul care va rezulta din centralizarea propunerilor pe secții, să exprime dorința ferma a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor u- zinei noastre de a realiza în noul an succese tot mai mari în producție, în anul viitor vom produce 17 450 tractoare, față de 13 160 în anul 1963.înainte de a încheia, aș vrea să ridic cîteva probleme privind colaborarea uzinei noastre cu alte întreprinderi, care își aduc contribuția la realizarea tractorului.Colectivul Uzinei „Tractorul" a studiat cu multă atenție problema colaborării cu celelalte uzine și întreprinderi din țară. Aș vrea să arăt că, în calitate de furnizor, noi am luat măsurile necesare pentru a satisface la timp toate cerințele contractuale. Pentru a- ceasta, colectivul de oțelari, cu ocazia dezbaterii cifrelor de

plan pe anul 1963, a propus ca planificarea în oțelărie să se facă de așa manieră îneît pînă la 20—25 ale fiecărei luni să fie îndeplinită fiecare obligație contractuală, lucru ce se realizează la noi în mod curent. Prin munca politică de masă desfășurată de comitetul de partid, această inițiativă a fost extinsă în toate secțiile uzinei.Ca beneficiar, trebuie să a- rătăm că întreprinderi Uzina rești, rești, găraș,Tîrgu Mureș, Fabrica de cau- ciuc-Brașov și altele, se achită cu cinste de sarcinile ce le revin, ajutîndu-ne astfel în realizarea planului. Totuși, u- zina noastră a întâmpinat și întîmpină încă anumite greutăți din partea unor întreprinderi cu care colaborează. Propun ca ministerele de resort să analizeze și să ajungă de comun acord la stabilirea unui sistem de stimulare materială a întreprinderilor colaboratoare, astfel ca acestea să fie mult mai cointeresate în respectarea clauzelor contractuale.în numele constructorilor de tractoare, asigur sesiunea Marii Adunări Naționale că muncitorii, tehnicienii și inginerii uzinei, sub îndrumarea organizației de partid, vor munci cu abnegație pentru realizarea planului de stat pe anul 1964 ,1a toți indicatorii, își vor aduce aportul la realizarea cu succes a prevederilor bugetului de stat, buget al păcii și înfloririi în re a patriei noastre, care votez din toată

ca : mecanică fină-Bucu- Uzina Republica-Bucu- Combinatul chimic-Fă- Fabrica de conductori-

eontinua- și pentru inima.
Cuvîntul deputatului 

Gheorghe RâdoiActuala sesiune a Marii A- dunări Naționale, care are loc în preajma sărbătoririi celei de-a XVI-a aniversări a pro- Republicii Populare
trice ș.a. Produsele nor asimilate au performanțe superi- trebuieclamăriiRomîne, face bilanțul muncii rodnice, obținutemuncii conduși de partid în opera: de desăvîrșire a ștrucției- socialiste în noastră.La,realizarea acestor seic.Q- contribuție însemnată a foști adusă și de către colectivele d£ muncitori, tehnicieni și, .ingineri ■ din ramura construcțiilor de mașipi, care sub îndrumarea organizațiilor de partid, depun o muncă însuflețită pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor trasate prin Directivele ceiui de-al III-lea Congres al partidului nostru.întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini realizează în acest an o producție de 2 ori mai mare decît producția din anul 1959. Ritmul mediu de creștere al producției globale în perioada 1959—1963 a fost de 21 la sută pentru întreprinderile acestui minister, față de 14 la sută pentru întreaga ramură a construcției de mașini.Volumul mediu al producției și cut, de creșteri Astfel, pentru prelucrarea țițeiului este

a succeselor trainice de către oameniicon- patriasucce-

sortimentul au cunos- asemenea, importante în această perioadă, producția de utilaje industria chimică și ‘ ; de9,7 ori mai mare decît realizările pentru crarea lajele mentară de 5,2 ori, cabluri și conductori electrici de peste 3 ori. în anul 1963 se ating nivelurile de producție prevăzute pentru anul 1965 la unele sortimente ca mașini-unelte pentru'așchierea metalelor, excavatoare, motoare electrice, sau sînt foarte aproape de acestea la, tractoare, instalații de foraj ș.a. Sporurile de producție ce se realizează în acest an față de anul 1959 se obțin atît pe seama creșterii fondurilor fixe, care sînt de 1,4 ori mai mari, cît și prin creșterea importantă a productivității muncii, cu 45,5 la sută.Pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate de Directivele celui de-al III-lea Congres al partidului cu privire la înzestrarea tuturor ramurilor economiei naționale cu mașini și utilaje de un înalt nivel tehnic, întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini au a- similat un important număr de -mașini pe bază de licențe, utilaje și linii tehnologice complexe cu performanțe și caracteristici la nivelul tehnicii actuale.Printre produsele noi ce au fost asimilate și executate în această perioadă sînt : 80 ti- podimensiuni de mașini-unelte pentru așchierea metalelor; 152 mașini-agregat pentru linii transfer ; peste 60 tipodi- mensiuni mșșini-unelte pentru prelucrarea, lemnului, for- mînd. linii tehnologice complete pentru fabricarea placajului și mobilei ; instalații de foraj de la 50 tone pînă la 315 tone sarcină la cîrlig și de la 1 200 pînă la peste 6 000 metri adincime ; utilaje pentru industria chimică (coloane de fracționare și distilare, schimbătoare de căldură, răcitoare. vase de presiune) ; mașini și utilaje pentru industria metalurgică (furnale de 700 și 1 000 m.c., instalații de flotație, fabrici de aglomerare a minereurilor, laminoare pentru țevi), locomotive Diesel elec-

anului 1959, utilajele exploatarea și prelu- lemnului de 6 ori, uti- pențru industria ali-

oare ; de asemenea, remarcată creșterea ponderei utilajelor și produselor complexe cu tehnicitate ridicată, a instalațiilor și liniilor tehnologice.Volumul exportului de mașini și utilaje executate în întreprinderile ministerului nostru a crescut an de an, ajun- gînd ca în anul 1963 să fie 2,24 orj mai mare decît în nul 1959, iar la produsele lectrotehnice de 4,8 ori. în ceastă perioada s-au livrat export linii tehnologice complete pentru fabrici de ciment, nave maritime și fluviale, u- tilaj chimic, instalații de foraj, tractoare ș.a. în anul 1963 se livrează la export 28 la sută din înteaga producție de utilaj petrolier, ceea ce reprezintă o creștere de 2,7 orî față de anul 1960, 1e> .utilaj chimic și pentru rafinării creșterea fiind în aceeași perioadă de 3,2 ori mai mare.Traducînd în viață indicațiile partidului și guvernului cu privire la promovarea tehnicii noi în toate sectoarele de activitate, o importanță deosebită s-a acordat de către întreprinderi și minister îmbunătățirii caracteristicilor funcționale ale mașinilor, aplicării metodelor tehnologice moderne, dezvoltării relațiilor de cooperare între întreprinderi prin adîncirea specializării a- cestora, obținîhdu-se rezultate bune în ridicarea permanentă a calității mașinilor și utilajelor. .Pentru a asigura dezvoltarea forțelor de producție în ritmul și la nivelul prevăzut în perioada 1959—1963 s-au e- fectuat importante lucrări de investiții, care au fost orientate atît pentru înființarea u- nor noi întreprinderi și, mai ales, pentru reutilarea, tarea și modernizarea prinderilor existente, rea producției globale flectat favorabil în perioadă și în creșterea producției pe mia de lei mijloace fixe, care în anul 1963 este de 1,5 ori mai mare decît cea realizată în anul 1959.Ca urmare a dezvoltării continue și rapide a producției, ridicării productivității muncii, introducerii pe scară tot mal largă a tehnicii avansate, s-au obținut rezultate pozitive și pe linia reducerii prețului de cost. Astfel, în perioada 1960—1963 rezultă că sarcina de reducere a prețului de cost la producția marfă comparabilă, ce revine din planul de șase ani, a fost realizată și depășită. Pe primele trei trimestre ale anului 1963 s-au obținut la producția comparabilă economii peste plan de 230 milioane lei, reâlizîndu-se pe aceeași perioadă și indicatorul costuri la mia de lei producție marfă. O atenție deosebită a fost acordată utilizării cît mai raționale a mijloacelor circulante, ceea ce a condus ca la 1 000 lei fonduri folosite să rezulte în aceeași perioadă o creștere a producției cu 43 la sută.Sarcini importante revin întreprinderilor Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și în anul 1964.Lansarea cu 5 luni înainte de începerea anului de plan a indicatorilor tehnico-economici în întreprinderi, a permis să se facă o analiză profundă și multilaterală a posibilităților de îmbunătățire a cifrelor de plan și a asigurării condițiilor de realizare. La a- nalizele făcute în întreprinderi, sub conducerea organelor regionale de partid, au participat peste 150 de ingineri și economiști din minister,, con- stituiți în brigăzi.In anul 1964, întreprinderilor Minislen'b.u Industriei Con.- ii ncțiilor de Mașini, le

dee- a- la

dezvol- între- Crește- s-a re- această

revine sarcina de a realiza o producție globală cu aproape 15 la sută mai mare față de anul 1963. Sporuri deosebite sînt prevăzute la, producția de material rulant feroviar — creșterea fiind dă 38 la sută, — la tractoare de 32,6 la sută, autocamioane și autobuze de 17,2 la sută.O importantă sarcină o constituie și planul de export pe anul 1964, care prevede o creștere cu 18,7 la sută față de a- nul 1963 și este aproape de 3 ori mai mare decît realizările anului 1959.în anul 1964, 74,8 la sută din sporul de producție urmează să se realizeze pe seama creșterii productivității muncii, care este cu 11.1 la sută mai mare decît realizările anului 1963. în paralel cu creșterea productivității muncii, o atenție sporită va trebui să acordăm calității producției, prin perfecționarea proceselor tehnologice și organizării producției, prin creșterea gradului de echipare cu scule, dispozitive și verificatoare și întărirea controlului tehnic de calitate.Un loc important în prevederile planului pe anul 1964 îl ocupă asimilarea de noi mașini, utilaje și instalații; în cursul anului viitor fiind prevăzut un număr însemnat de prototipuri, la nivelul tehnic superior în construcția de mașini și în sectorul electrotehnic.în vederea, asigurării dezvoltării forțelor de producție, investițiile alocate prin plan sînt orientate în continuare spre reutilări, dezvoltări și modernizări ale întreprinderilor existente. în anul 1964, întreprinderile ministerului au sarcina să reducă prețul de cost al produselor, costurile la producția marfă comparabilă urmînd să Scadă cu peste 700 milioane lei față de anul. 1963. Beneficiile ce trebuie vărsate la bugetul statului prezintă o creștere mai mare decît a planului de producție, demonstrînd caracterul mobilizator al indicatorilor ce revin ministerului, pe linia reducerii prețului de cost și a sporirii acumulărilor socialiste.Tabloul luminos al dezvoltării armonioase a tuturor ramurilor economiei naționale, prezentat de tovarășul Ion Gheorghe Maurer — președintele Consiliului de Miniștri, dovedește consecvența cu care sînt traduse în viață Directivele Congresului al III-lea al Partidului Muncitoresc Ro- mîn, și ne umple inimile de bucurie.Cu încredere în forțele lor creatoare, sub conducerea organizațiilor de partid, colectivele de muncă din întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, pășesc îp noul an cu hotărîrea de a obține rioi succese în dezvoltarea economiei națio- . sale, în creșterea necontenită a producției construcțiilor de mașini și înzestrarea celorlalte ramuri ale economiei cu utilaje și instalații de înalt nivel tehnic.V«m munci cu însuflețire pentru. îndeplinirea sarcinilor ce ne revin prin planul de stat pe anul 1964, și ne angajăm în fața Marii Adunări Naționale că sarcina de a crește producția globală în ramura construcții de mașini de 2,4 ori, prevăzută în Directivele Congresului al III-lea al partidului- nostru pentru anul 1965, o vom realiza încă in anul 1964, adică cu un an măi devreme.îmi exprim acordul cu prevederile Proiectului de buget pe anul 1964 și îl voi vota cu toată încrederea.

Nu-i loc pentru al treilea : Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Modern (9,45; 12;14,15; 16,30; 18,45; 21). Moar
tea se numește Engelchen: Republica (9,30; 12; 14,45;17,30; 20). Cavalerul Pardai- 
llan — cinemascop : Excelsior (10,45; 13; 15,15; 17,30; 20), Feroviar (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Tomis (10; 12; 14; 16; 18; 20), Arta (15; 17; 19; 21). Cu toții acasă : București (9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30;20.45) . 
mului: 
Agatha, Carpați toi (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;20.45) , înfrățirea între popoare (15; 17,15; 19,30), Grivi- ța (10; 12; 14; 16,15; 18,30;20.45) . Nu ești singur : Tinere-

Seara prietenilor fil-Carpați (orele 19). 
lasă-te de crime!(10; 12; 14; 16), Capi-

PREFAȚA LA
REVELION

fe* •

La 27 decembrie a.c. s-a semnat 
la Pekin acordul' privind schimbul 
de mărfuri și plățile între R.P, Ro- 
mîna și R.P. Chineză 
■1964.

Tratativele dintre cele 
s-au desfășurat; înțr-un 
prietenie, colaborare și 
reciprocă.

Pe baza acordului semnat volu
mul schimburilor comerciale din
tre Republica Populară Romînă și 
Republica- Populară Chineza va 
continua a- crească in anuj 1964’' dferit un banchet.

' ? • * ' - : 
PEKIN 27 (Agerpres). — 
Bo I-bo, locțiitor al premierului 

Consiliului de Stat al R.P. Chineze 
a primit -și a avut o convorbire 
prietenească cu membrii delegației 
comerciale a R.P. Romîne condusă 
de V; Steriopol, adjunct al minis
trului comerțului exterior, care se 
află în prezent în R.P. Chineză.

pe anul

două țări 
spirit de 

înțelegere

șiliului de Stat al R.P. Chineze, 
E Țzi-cijuan, ministrul comerțului 
exterior, Tzen Iun-Țziuan, locții
tor al ministrului afacerilor ex
terne.

De asemenea, din partea romînă 
a asistat la semnare Agop Beze- 
rian, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R.P. Romîne la Pekin.

In cinstea semnării acordului 
privind schimbul de mărfuri și 
plățile pe anul 1964, ministrul co
merțului exterior, E Țzi-cijuan, a

Frezorul Vasile Mureșan 
de la Uzina „Unirea" Cluj' 
este bine cunoscut pentru 
calitatea lucrărilor pe care le 
execută. Tot la fel de bine 
cunoscut este și pentru dra
gostea cu care împărtășește 
din metodele sale de muncă 
elevilor Școlii profesionale 
„Tehnoirig". Iată-1 pe elevul 
Dumitru Moraru primind 
îndrumări pentru executarea 
unei piese din partea apre

ciatului frezor.

Ne aflăm in pragul Anului 
Nou. Pretutindeni se fac pre
gătiri pentru cei mici și cei 
mari. Moș Gerilă cu greu poa
te face față „problemelor”. 
Brazii se vînd pe capete! 
Toată lumea e în fierbere. 
Noului an trebuie să i se facă 
primirea cuvenită.

★
Nu mai puțin agitați i-am 

găsit pe studenții Facultății de 
limbă și literatură romînă din 
București. Întocmeau progra
mul revelionului. Fantezia 
care se spune că cei de aici 
duc lipsă a fost cu ocazia 
cestui eveniment solicitată 
maximum, din dorința de 
satisface exigențele celor 
proape 800 de invitați la reve
lion. Orchestra și soliștii sînt 
la ultimele repetiții. Totul e 
gata. Ceata plugușorului va 
face ca și în anii precedenți 
urarea tradițională maestrului 
Tudor 
nescu. 
Preda, 
vor fi primiți de asemenea cu 
multă satisfacție de către 
acad. prof. Alexandru Rosetti, 
acad. Iorgu Iordan, acad. Tu
dor Vianu, profesor J. Byck, 
Mihail Pop, George Ivașcu...

Punctul cel mai atractiv în 
programul revelionului va fi 
dansul eroilor cărților. Acesta 
este poate și un mod original 
de a verifica dacă studenții 
au citit biografia la literatura 
romînă H universală. Dacă

de 
nu 
a- 
la 
a 

a-

Arghezi, George Căli- 
Mihai Beniuc, Marin 

Geo Bogza... Urătorii

„Romeo“ va dansa cu ,,Anti- 
gona" sau „Ofelia” cu „Sancho 
Panza" să fiți siguri că stu
denții respectivi se află în re
stanță cu lectura operelor cla
sice. în continuare veselie, ve
selie și...' perinița.

★
Și la Uzinele „Semănătoarea” 

au fost luate măsuri din timp. 
Sala a' fost decorată, au fost 
trimise invitațiile... Pentru ca 
totul să fie cît mai frumos s-a 
format a „echipă a revelionu
lui”. La alcătuirea programu
lui de revelion și al plugușo
rului au contribuit și redacto
rii ziarului de uzină. La ora 
21, revelionul începe ! Primi
rea invitaților o vor face „Cei 
trei mușchetari”, eroii cărții 
lui Al. Dumas. Spre ora 23 sint, 
așteptați să vină artiștii de 
operă și balet care după tra
diție întreprind turneul reve
lionului prin uzine și fabrici- 
Înainte de ora 24 muncitorul 
Gerrard Kractus va aduce 
ultima inovație din anul 1963. 
Aceasta este o surpriză „obiș
nuită" care s-a petrecut și a- 
cUm un an și acum doi ani. In 
palmaresul său matrițerul G. 
Kractus totalizează 350 de 
inovații tehnice. Noul an a fost 
început cu buni auguri.

Nouă nu ne rămine deciț să 
le spunem petrecere frumoasă 
și la mulți ani!

ION MARCOVICI

In Editura politică

Foto : O PLECAN

Primirea la Ministerul 
Afacerilor Externe 
a ambasadorului 
Marii Britanii

a apărut :
Extinderea emisiunilor 

radiode

CURS POLITIC
față de schimburile din' amjl pre-'1 
cedent.

R.P. Romînă va livra în R.P. 
Chineză produse petroliere și ale 
industriei chimice, instalații de . 
foraj, tractoare, piese de schimb 
pentru diverse mașini, țevi și alte 
mărfuri.

R.P. Chineză -va livra în R.P. 
Romînă produse ale industriei mi
niere, laminate, plăcuțe de metal 
dur, produse chimice, textile și 
alte mărfuri.

Din partea romînă acordul la 
fost semnat de Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, iar din partea chineză de 
Li Țian, locțiitor al ministrului 
comerțului exterior.

La semnare au participat Bo 
I-bo, locțiitor al premierului Con- rominesc:

U. L Mla

In ajutorul celor care stu

diază in învățămintul poli
tic U.T.M. de la orașe

336 pag. S lei

Semnarea unui acord 
comercial intre 
R. P. Romină 

și Republica Mali

cmtusom
M o n / z

in ziua de 27 decembrie a.c. adjunctul ministrului Afacerilor Externe, George Maco- vescu, a primit în audiență pe James Dalton Murray, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare ca ambasador extraordinar și plenipotențiar al Marii Britanii în R. P. Romînă.

O dată cu 
an se extind 
dio pe programele II și III. Pro
gramul II, care își începe acum 
emisiunea la orele 10, va trans
mite între 8,30—l, prelungim 
du-și zilnic durata cu o oră și 
jumătate. Al treilea program 
se prelungește zilnic cu două 
ore. El va ii difuzat în zilele de 
lucru între orele 19—23, (în 
loc de 21—23), iar duminicile 
și zilele de sărbătoare între 
17—23 (în Ioc de 19—23).

începerea noului 
emisiunile de ia-

Recent a fost semnat la Bamako un acord comercial și de plăți, între R.P. Romînă și Republica MaliConform prevederilor acordului, R.P. Romînă va exporta în Republica Mali diverse mașini și utilaje, produse chimi- co-farmaceutice, materiale de construcție, textile, încălțăminte, etc. și va importa ara- hide, piei, orez și altele. -Din partea rorrțmă acordul a fost semnat de Ilie Voicu, secretar general în Ministerul Comerțului- Exterior, ? iar- din partea Republicii Mali-de către Hamacire N’Doure. ministrul Comerțului și Transporturilor.

ț a construcția drumurilor 
L> se folosesc mari canti

tăți de piatră spartă de 
anumite dimensiuni. Fie că 
aceasta este transportată de la 
rampele C.F.R., fie din cariere 
aflate la distanțe de cîțiva 
kilometri, rezultatul este a- 
celași: menținerea pe șan
tier a unui însemnat nu
măr de mașini. De multe 
ori' constructorii de drumuri 
au privit la piatra prăvălită 
dintr-un perete de munte, la 
bolovanii din albia vreunui 
rîu în apropierea ’căruia se 
contura traseul șoselei, fără să 
poată ■ folosi aceste resurse 
care le stăteau la îndemînă. 
Stația de eoncasare se afla de
parte și piatra trebuia să fie 
transportată cu autobasculan-

tele. In aceste condiții, cheltu
ielile de transport mențineau 
prețul de cost pe kilometrul 
de drum destul de ridicat.

Amenajarea unui perete 
stâncos transformă locul într-o 
carieră temporară. Dacă s-ar 
afla în imediata apropiere un 
concasor...

Constructorii de mașini de 
la „Progresul" Brăila au venit 
în sprijinul constructorilor de 
drumuri: ei au realizat un 
concasor mobil, pe pneuri, 

’ mult superior față de alte 
tipuri.

Proiectanții au folosit solu
ții tehnice moderne, care asi
gură siguranța în exploatare, 
o productivitate de 6 me pe

oră (dublă față de tipul stabil). 
Piesele de mare uzură (fălcile 
și plăcile laterale) au fost 
confecționate din oțeluri re
zistente, elaborate în urma 
cercetării și experimentării în 
laboratorul uzinei. Concasorul 
este înzestrat cu un trior care 
permite clasarea pietrelor în 
trei sorturi de diferite granu- 
lațil, înlocuindu-se astfel ope
rația de ciuruire manuală.

Dotarea concasorului cu o 
bandă transportoare folosită 
pentru încărcarea pietrei de 
concasat, cu instalație de ilu
minat, a dus la mecanizarea 
ți ușurarea operațiilor execu
tate de muncitori.

Roțile sînt montate pe rul
menți. Acest lucru permite 
mobilitate mare, concasorul 
puțind fi tractat cu o viteză 
pînă la 20 kmloră. Pneurile 
fac posibilă deplasarea pe te
ren accidentat. Punerea în sta

re de lucru și pornirea agre
gatului durează maximum 20 
de minute.

Eforturile îndreptate spre 
îmbunătățirea continuă a indi
cilor tehnico-economici, s-au 
făcut simțite în numeroasele 
modificări ce au fost aduse 
de la prototip pînă la produc
ția de serie. Produsul actual 
este mai ușor cu peste 300 kg 
față de cel inițial. O contri
buție însemnată la realizarea 
noului produs și-au adus-o ti
nerii Dumitru Leahu, Ștefan 
Stanciu, Costică Iamandi și 
Anton Salagrup, muncitori cu 
înaltă calificare, care au mun
cit cu însuflețire ca montarea 
primelor concasoare să fie ter
minată înainte de termen.

Datorită calităților sale, a 
caracteristicilor tehnico-econo- 
mice superioare, noul tip de 
utilaj, produs al metalurgiști- 
lor brăileni, reprezintă încă 
una din realizările industriei 
noastre pe anul 1963.

IOAN TIMOFTE

tului (10; 12; 14; 16; 18,15;20.30) .Ei cuceresc cerul: Festival (10; 12; 15; 17; 19; 21), Melodia (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) . Arhiva secretă de pe
Elba : Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Cultural(14; 16; 18,15; 20,30). Tudor —■ cinemascop (ambele serii) : Lumina (9,30; 12,15; Ifr; 19,30), Bucegi (9; 12,30; 16; 19,30),Floreăsca (11; 16,30; 20), Ferentari (10; 15; 18,45), Giulești (14,30; 18). Taxiul morții:Union (15; 17; 19; 21). Poves
tea Scufiței Roșii : Doina (orele 10), Escondida (11,30; 13; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
Un ciclu de filme documen
tare : Timpuri Noi (de la orele 10—21 în continuare). Ro
semarie : Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Mis-

terele Parisului — cinemascop : Dacia (9; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21,15). Electra : Buzești (16; 18,15; 20,30). A

14; 16; 18,15; 20,30). Printre
oameni buni: Munca (16; 18,15; 20,30). Elena din Troîa — cinemascop : Popular (14,15; 16,30; 18,45; 21). Mi-am cum
părat un tată — cinemascop : Moșilor (15; 17; 19; 21). Legea e lege: Viitorul (15; 17; 19; 21). Vacanță la mare — cinemascop : Colentina (16; 18; 20). 
T^mango ; Luceafărul ,(15; 17; 19; 21). Războiul vesel: Progresul. (15; 17; 19; 21). Cînd vi
ne pisica — cinemascop: Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Ultimul meu tango: Liră (14,30; 16,45; 19; 21). 
Vîrsta dragostei: Drumul Serii (16; 18; 20). Jurămîntul 
soldatului Pooley: Cotroceni (15; 17; 19; 21). Alerg după o 
stea: Adesgo (14,30; 16,30;18,30; 20,30).

rpoiiT
dispărut o navă : Crîngași (10;16; 18,15; 20,30), Pacea (16; 18;20). Primul reportaj — cinemascop : Unirea (16; 18; 20), Volga (10; 12; 16; 18,15; 20,30). 
Lacrimi tîrzii : Flacăra (12;16; 18; 20) ; Ah, acest tineret! :Vitan (15,30; 18; 20,30). Uci
gașul și fata .: Miorița (10; 12;
Toogoopoooooo o o o o o o o o o o o o o o o o 000000000000^ 
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• Ieri la Atena, combinata 
de fotbal Progresul București— 
Petrolul Ploiești a întâlnit echi
pa A.E.K. Jocul a luat siîrșit cu 
un rezultat de egalitate: 1—1
(0—0).

ANICKA MERGE LA ȘCOALA u

O producție a studiourilor din R. S. Cehoslovacă
ÎMPĂRĂȚIA OGLINZILOR STRÎMBE

O producție a studioului Maxim Gorki din Moscova

A

Scenariul: O. Hoiman 
Regia : Vosmik Scenariul: V. Gubarev, L. Arkadiev, după povestirea 

V. Gubarev. Regia : A. Rou

• Campionatele internațio
nale de tenis de masă ale 
țării noastre se vor desfășura 
în zilele de 14, 15 și 16 fe
bruarie în sala sporturilor de 
la Floreasca. La competiție 
au fost invitați să participe 
jucători și jucătoare din R. P. 
Ungară, Anglia, R. S. Ceho
slovacă, R. F. Germană, Iu
goslavia, Suedia și alte țări.

Printre jucătorii care vor 
evolua cu acest prilej se nu
mără Berczik, Rozsas (R.P.U.), 
Stanek, Miko (R. S. Ceho
slovacă), jucătoarele Diana 
Rowe, Shanon (Anglia), Hart 
(R.F.G.), Luzova (R. S. Ceho
slovacă) și altele. Din Iugo
slavia urmează să confirme 
participarea Vecko și Korpa, 
iar din Suedia campionul țării 
Alser. La campionatele de la 
București țara noastră va fi 
reprezentată de un lot valo
ros ■ ■ frunte cu Maria Ale
xandru, Ella Constantinescu, 
Geta Pitică, A. Rethi, R. 
gulescu, D. Giurgiucă, 
Cobîrzan etc.

califică in semifinale U' • - ■< 
să întâlnească echipa maghia
ră Voros , Meteor-Budapesta, 
compusă din Fahazi, Peterfi 
și Foeldi, In cea de-a doua 
semifinală Epițoek Budapesta 
(Berczik, Rozsas, Hollo) va 
întâlni pe Slavia Praga.

La -22 ianuarie la Dresda 
echipa feninină Voința Bucu
rești va întâlni în semifina
lele „Cupei campionilor euro
peni" echipa locală Einheit. 
Invingătoarea din această 
partidă va juca în finală cu 
Voros Meteor-Budapesta:

Ne- 
Gh.

• In „Cupa campionilor 
ropeni” (masculin) astăzi

eu- 
la 

Stuttgart, C.S.M. Cluj întâlneș
te pe P.S. Stuttgart. In caz de 
victorie, jucătorii noștri se

• Primul concurs de selecție olimpică al săritorilor cu schiurile din R. D. Germană și R. F. Germană s-a desfășurat la Oberstdorf (Bavaria) și a fost domjnat de sportivii din R. D. Germană, care au avut 7 concurenți în primii zece. Pe locul întîi s-a situat Dieter Neundorff (R.D.G.) cu 228 puncte și sărituri de 77 m și 74,50 m. Max Bolkhart (R.F.G.) s-a clasat al doilea cu 225 puncte, sărituri de 74,50 și 75 m. Campionul olimpic la combinata nordică Georg Thoma a ocupat locul 5, con- firmînd că el poate fi calificat și pentru săriturile speciale. Următoarea probă de selecție va avea loc la Gar- misch-Partenkirchen.
(Agerpres)
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• Artiști străini 
in țara noastră
• Muzicieni romini

peste hotare
genda artistică in
ternațională a țării 
noastre pe anul 
1964 se anunță a fi 
bogată în eveni
mente de larg in
teres pentru ori

care iubitor al artei.
Iată cîteva dintre sutele de 

turnee programate pentru lu
nile anului 1964 (dintre care 
310 concerte ale unor artiști 
romînl peste hotarele țării), pe 
care ni le-a prezentat într-o re
centă discuție, Grigore Daia, di
rectorul adjunct al Oficiului de 
Stat pentru Spectacole și Tur
nee Artistice.

înainte de toate o veste cu 
totul îmbucurătoare pentru iu
bitorii de teatru : în luna mar
tie ne va vizita în cadrul „Anu
lui Shakespeare" celebrul tea
tru londonez care poartă nu
mele marelui clasic al drama
turgiei universale, iar în luna 
mai „Comedia franceză" va sus
ține cîteva spectacole la Bucu
rești.

Incercînd să trecem în revistă 
cîteva dintre momentele muzi
cale pe care ni Ie vor oferi în 
anul 1964, artiștii străini, tre
buie să subliniem înainte de 
toate faptul că în luna septem
brie a anului viitor, Bucure- 
știu! va deveni pentru cîteva 
săptămîni, Capitala muzicală a 
lumii, locul în care se vor în
truni unii dintre cei mai mari 
artiști ai contemporaneității 
pentru a cinsti în cadrul celui 
de al III-lea Concurs și Festival 
internațional „George Enescu" 
memoria genialului fiu al 
porului romîn.

Printre oaspeții străini 
și-au anunțat pînă acum 
zența la Festival, amintim 
membrii Filarmonicii din Viena, 
in frunte cu Herbert von Ka
rajan, consacrați soliști ai celor 
mai mari săli de concerte ale 
lumii ca pianistul Arthur Ru
binstein, violoncelistul Gaspar 
Cassado, violonistul Henryk 
Szeryng, dirijorul Andre Cluy- 
etens, dirijorul indian Zubin 
Mehta, pianistul englez John 
Ogdon, violoncelistul francez 
Andră Navarra, soprana en
gleză Patricia Johnson, tenorul 
scoțian William Mcalpnie, ba
sul finlandez Kim Borg, basul 
turc Ayhan Baran, basul iugo
slav Miroslav Ciangalovici, mari 
artiști sovietici ca Aram Hacia- 
turian și Galina Vișnevskaia, șl 
mulți alții.

Alături de acești oaspeți ai 
lunii septembrie, în cursul în
tregului an 1964, pe scenele 
teatrelor lirice, în sălile noa-

sfre de concert, își vor da con
cursul o serie întreagă de ar
tiști străini.

Printre oaspeții săptămînilor 
de la începutul anului remarcăm 
cvartetul Radioteleviziunii bra
ziliene precum și pe violonistul 
ceh Tibor Gasparek, violonce
listul grec, Tacsis Aposlolidis, 
pianistul belgian Naum Fluzny, 
pianistul ceh Pavel Stephan, 
violoncelistul sovietic Vladimir 
Aparțov, care vor concerta cu 
o serie de orchestre simfonice 
din țară printre care amintim 
Filarmonica din Cluj, Timișoara, 
Arad, Galați, Botoșani, Brașov, 
Ploiești, Sibiu, precum și pe ba
ritonul italian Aldo Protti care 
va participa la unele spectacole 
ale Teatrului de Operă și Ba
let și Operei din Cluj.

Printre ceilalți oaspeți ai pri
melor luni ale noului an, amin
tim pe soprana Una Halle de la 
Covent Garden, formația de 
muzică de cameră „I solisti di 
Roma", pianista japoneză Kyoto 
Tanako, clavecinistul Hans Pis- 
chner și violistul Janos Liebner 
din R. D. Germană, surorile 
Roman — pianiste din S.U.A., 
pianistul elvețian Jean Fonda, 
pianistul canadian Malcolm 
Troub, dirijorul australian Char
les Mackeras, Milka Stoianovici 
și Ladko Korosek soliști ai O- 
perei din Belgrad, pianistul 
german Dietler Zechlin, violo
nistul sovietic S. Snitkovski, — 
laureat ai 
internațional 
și alții.

Un număr
tiști romini au fost de asemenea 
invitafi anul acesta, să concer
teze în multe din marile cen
tre muzicale ale lumii.

Valentin Gheorghiu a fost 
invitat pentru o suită de 40 de 
recitaluri și concerte, în dife
rite orașe ale Japoniei, Dan 
lordăchescu va continua seria 
turneelor sale peste hotare încă 
din cursul lunii ianuarie prin 
cîteva concerte în Ungaria și 
R. D. Germană, Teodora Luca- 
ciu a fost invitată în R.D. Ger
mană, Ștefan Ruha în Iugosla
via, Ion Piso în Turcia, Ion 
Voicu în Finlanda ș.a.m.d.

După turneul actual din Ita
lia, Nicolae Herlea, a fost invi
tat pentru prima parte a anului 
să cînte la Metropolitan Opera, 
din New-York, iar Zenaida Pal
ly după remarcabilul succes 
obținut lunile trecute la Monte
video a fost reinvitată pentru 
cea de a doua parte a anului în 
America Latină.

primului concurs 
„George Enescu"

remarcabil de ar-
po-care 

pre- pe

(UDA: pregătiri 
pentru aniversarea 

revoluției
HAVANA. — In fabricile, gospodăriile agricole colective, cooperativele și alte centre de muncă din Cuba se fac intense pregătiri în vederea sărbătoririi Zilei de 2 ianuarie, cea de-a cincea aniversare a revoluției cubane. Muncitorii din toate ramurile de producție se străduiesc să-și îndeplinească și să-și depășească sarcinile. In toate provinciile a fost primită cu entuziasm propunerea Federației femeilor cubane ca duminica viitoare să fie declarată „Ziua ofensivei pentru strîngerea bumbacului".

Agravarea 
situației economice 

în CongoLEOPOLDVILLE. — Situația economică din Congo se înrăutățește din ce în ce mai mult. In urma devalorizării monedei și a lipsei bunurilor de larg consum, scrie ziarul vest-german „Deutsche Zei- tung", se prevede că în curînd schimburile comerciale se vor face în natură. Cheltuielile administrative ale guvernului din Congo 80 le de
cuprind la sută din buget, au crescut de cinci 1960.

aproape prețuri- ori fată
Vizita 

premierului 
R. P. Chineze 

in Maroc— Premierul Constat al R. P. Chine- cuRABAT, siliului de ze, Ciu En-lai împreună Cen I, vicepremier al Consiliului de Stat și ministru al Afacerilor Externe al R. P. Chineze și persoanele care îi însoțesc au sosit la 27 decembrie la Rabat într-o vizită oficială la invitația regelui Hassan al II-lea al Marocului. La aeroportul din Rabat delegația R. P. Chineze a fost întîmpi- nată de prințul Mulai Abdallah, fratele regelui Hassan al II-lea, de Ahmed Bahnini, primul ministru al Marocului și de alte persoane oficiale. Și

Situația din CipruNICOSIA — Potrivit agenției France Presse, în seara de26 decembrie în capitala Ciprului, Nicosia, a fost restabilit calmul.In cursul nopții de 26 spre27 decembrie, la reședința președintelui Makarios a avut loc o întrevedere între acesta, generalul britanic Young, comandantul forțelor unificate militare din Cipru, și ministrul de Interne al Ciprului, Hor- gadjis. In comunicatul dat publicității după această întrevedere se arată că au fost discutate problema restabilirii ordi- nei în Cipru, și adoptarea unor noi măsuri care să împiedice pe viitor ciocnirile dintre ciprioții greci și turci.Comunicatul precizează, totodată, că, începînd de la 27 decembrie, forțele militare unificate, ale Angliei, Turciei și Greciei, staționate in Cipru, aflate sub comandamentul britanic, vor începe supravegherea zonelor unde au avut loc în ultimele zile ciocniri între cele două comunități.Agenția Reuter anunță că guvernul britanic a luat hotă- rîrea de a trimite în Cipru, în afara trupelor deja aflate în insulă, un escadron de blindate, staționat pînă în prezent în Libia, precum și un batalion al rezervei strategice din Anglia, pentru „Protejarea și apărarea bazelor suverane ale Angliei din Cipru".
★In legătură cu intervenția trupelor britanice în Cipru, Patrick Gordon Walker, pur-

tătorul de cuvînt al partidului laburist pentru problemele externe, a avut la 26 decembrie o întrevedere cu primul ministru Douglas Home și cu ministrul de externe, Butler. Walker a făcut cunoscut că partidul laburist se pronunță împotriva intervenției trupelor engleze în Cipru și a amestecului acestora în operațiile de încetare a focului dintre cele două comunități ale insulei. Partidul laburist, a subliniat Walker, consideră că „problema creată de actuala situație din Cipru trebuie discutată în cadrul O.N.U.".După cum se știe, președintele Makarios a și cerut la 26 decembrie secretarului general al O.N.U., U Thant, convo- I carea Consiliului de Securitate în legătură cu amestecul Turciei în treburile interne ale Ciprului.

Lupta forțelor 
patriotice 

din Republica 
Dominicană

CARACAS. — Luînd cuvîn
tul la o conferință de presă, 
Anjel Miolan, secretarul gene
ral al Partidului revoluționar 
dominican, care se află în exil 
la Caracas, a arătat că în țara 
sa acționează șapte detașa
mente de partizani care duc o 
luptă curajoasă împotriva 
juntei militare. El a relevat 
că partizanii dominicani au 
început să acționeze imediat 
după lovitura de stat militară 
care a dus la înlăturarea pre
ședintelui constituțional, Juan 
Bosch.

llrRegele Paul al Greciei a adresat un mesaj președintelui Turciei, Gursel, în care — potrivit agenției Associated Press — „respinge acuzațiile că ciprioții de origină greacă ar fi responsabili pentru evenimentele recente".
★Corespondentul din Londra al agenției U.P.I., relatează că „Anglia intenționează să convoace o conferință de pace pentru Cipru pentru a ajuta la aplanarea diferendelor dintre ciprioții greci și turci".

intelectualilor

Criza de guvern din Grecia(Agerpres). — primul ministru

s-anupe

progresiști

Semnarea 
unui acord 

sovieto- 
algerian

IOSIF SAVA

Chirurgie reparatorie 
la copii

Chirurgul Boris Parin din 
Moscova a făcut peste 600 
de intervenții chirurgicale 

la copii cu malformații congeni
tale sau accidentale ale degetelor.

In majoritatea intervențiilor au 
fost grefate oase conservate. Aceas

tă nouă metodă deschide largi pers
pective interesante în fața chirur
giei reparatorii, deoarece pînă în 
prezent chirurgii erau nevoi/i să 
preleve oase chiar de la pacient 
pentru corectarea unor defecte ale 
sistemului osos. Noua metodă 
elimină necesitatea unor asemenea 
intervenții.

Astronomi sovietici, 
americani și englezi 

scrutează împreună cerul

Istronomii sovietici, ameri
cani și englezi studiază 
două stele intermitente, 

conform unui program întocmit 
de comun acord. Stele intermiten
te — în număr de 15 000 — sînt 
acele stele a căror strălucire nu 
este continuă, ea scade și se in
tensifică în mod alternativ. Pi in
tre acestea se numără vreo 20 de 
stele a căror luminozitate se inten
sifică brusc. Unii savanți cred că 
acest fenomen se datorează apari
ției in atmosfera stelelor a unor 
surse suplimentare de raze, a că
ror proveniență nu se cunoaște 
încă.

In afara razelor luminoase, ti
nete stele emit unde radio. De ce 
natură 
sînt în 
această 
desigur 
ne din

Iată ... 
din cele trei țări au convenit să 
efectueze observații simultane asu
pra acestor stele, folosind metode 
optice și radio-astronomice.

In concluzie — două stele ;— 
prima din Constelația Balenei, iar 
cealaltă din Constelația Cîinelui 
— formează obiectul acestor 
servații.

— Măturatul, dereticatul și 
punerea obiectelor în >».line ;

4. — Spălatul și călcatul rufe
lor ;

5. Spălarea dușumelelor, a băi
lor, chiuvetelor și mașinilor de 
gătit ;

6. — Pregătirea alimentelor, 
dar nu gătitul în sine, considerat 
o îndeletnicire care necesită totuși 
prezența omului.

Aparatul va fi înzestrat cu me
morie. El va putea fi învățat să-și 
amintească locul corect al obiec
telor și mobilelor din casă și la 
terminarea lucrului va ști să se 
așeze singur într-un dulap sub 
scară și apoi să se conecteze la 
priză pentru reîncărcare.

El va avea probabil forma unei 
cutii dreptunghiulare care va con
ține în centru diferitele piese de 
utilaj electronic și acumulatorul 
de energie. De asemenea, va avea 
un mecanism de autopropulsie, 
brațe cu care să poată manipula 
obiectele și va fi înzestrat cu sen
sibilitate la pipăit și simțul greu
tății.

observat o schimbare în struc
tura lor, datorită dezvoltării 
anumitor celule, adică tocmai 
a celulelor care extrag sarea 
din apă. In ce privește func
ționarea acestor celule încă nu 
există suficiente date.

Vehicol auto 
de construcție specială

t pompierii din Londra au 
l la dispoziție un vehicol 

auto de un tip deosebit. 
Centrul său de greutate este 
astfel calculat, incit vehicolul 
poate să vireze brusc, fără să 
micșoreze viteza. în felul aces
ta înclinația caroseriei atinge 
44 grade. Orice alt vehicol auto 
s-ar răsturna la o asemenea în
clinație.

Globulele albe luptă 
împotriva cancerului

Sub titlul „Arestări de intelectuali în Portugalia", ziarul elvețian „La Tribune de Geneve" publică un articol în care își exprimă indignarea față de faptul că autoritățile salazariste continuă să întemnițeze, fără nici o judecată, numeroși intelectuali portughezi.După ce amintește că 20 de scriitori, cineaști, juriști și ziariști au fost arestați la Lisabona în cursul ultimelor săp- tămîni, ziarul menționează că acesta este cel de-al doilea val de arestări pe care le operează autoritățile salazariste în rîn- durile cercurilor intelectuale portugheze, începînd din cursul verii. Ziarul arată că ultimele arestări au început la sfîrșitul lunii octombrie, o dată cu întemnițarea romancierului Alexandre Cabrai, dramaturgului Alberto Ferreira, colaborator al revistei „Seara Nova", și a scriitorului Alves Redol, considerat ca șeful neorealismului portughez. Ulterior alți intelectuali au fost arestați, printre care și Urbano Tavares Rodriguez, unul dintre cei mai de seamă scriitori ai Portugaliei.

„Aceste arestări, relatează ziarul, n-au fost niciodată motivate și în legătură cu ele n-a fost publicat nici un comunicat oficial. „La Tribune de Geneve” amintește că măsurile arbitrare la care continuă să se dedea autoritățile salaza- riste au provocat puternice reacții în presa internațională. Numeroase demersuri și proteste au fost înaintate autorităților portugheze. La Paris, a- rată ziarul, Louis Martin- Chauffier, președintele Uniunii scriitorilor pentru adevăr, a înmînat ambasadorului portughez în Franța o scrisoare de protest în numele Uniunii, în care condamna arestările samavolnice efectuate în rîndul intelectualilor progresiști din Portugalia șl cerea imediata lor punere în libertate.In cuprinsul articolului, „La Tribune de Geneve” publică două paragrafe esențiale din scrisoarea adresată la 22 noiembrie de Uniunea scriitorilor pentru adevăr ambasadorului portughez în Franța și își exprimă protestul că aceasta a rămas și astăzi fără nici un fel de răspuns.

I

MOSCOVA. — La 27 decembrie N. S. Hrușciov a primit la Kremlin delegația de partid și guvernamentală a Republicii Algeriene Democratice și Populare condusă de Hadj Ben Alia cu care a avut o convorbire.în aceeași zi, la Casa de recepții de pe Colinele Lenin a fost semnat un acord cu privire la colaborarea economică și tehnică între Uniunea Sovietică și Republica Algeriană Democratică și Populară. Din însărcinarea guvernului U.R.S.S., acordul a fost semnat de Semion Skacikov, președintele Comitetului de Stat al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. pentru relațiile economice externe, iar din însărcinarea guvernului algerian de Hadj Ben Alia, membru al Biroului Politic al Frontului de Eliberare Națională, președintele Adunării Naționale a Algeriei.Vineri seară, Comitetul Central al P.C.U.S. a oferit o recepție în cinstea delegației de partid și guvernamentale a Republicii Algeriene Democratice și Populare, conduse de Hadj Ben Alia. La recepție au participat N. S. Hrușciov și alți conducători de partid și de stat sovietici. N. S. Hrușciov și Mohammed Lebjaoui, membru al delegației algeriene, au rostit cuvîntări.

ATENA 27 Joi seara, demisionar al Greciei, G. Pa- pandreu, a remis o declarație presei în care subliniază că întrevederea pe care a avut-o cu Kanellopoulos, liderul partidului de dreapta, E.R.E., însărcinat de regele Paul de a sonda posibilitățile formării unui nou guvern grec, nu soldat cu nici un acord.Papandreu a precizat că și-a modificat propunerilecare le-a făcut regelui cu privire la guvern din Grecia. Aceste propuneri, a reamintit liderul U- niunii de centru, sînt „desemnarea imediată a unui guvern de tranziție, dizolvarea parlamentului și organizarea de a- legeri cît mai curînd posibil". „Am explicat d-lui Kanellopoulos, — a spus Papandreu, referindu-se la întrevederea cu liderul E.R.E. — că, în condițiile actuale, este cu neputință constituirea unui guvern viabil". Premierul grec a precizat că dacă E.R.E. insistă ca, atîta vreme cît va dura perioada de tensiune provocată de situația din Cipru, șă existe un guvern politic, el este dispus să ră- mînă în postul său pentru a organiza alegerile, în timp ce în anumite ministere cheie să fie numite personalități care să se bucure atît de încrederea

soluționarea crizei de

Uniunii de centru cit și a E.R.E. El a declarat că pe perioada crizei din Cipru ar fi preferabil să se formeze un „consiliu de coroană" din care să facă parte el însuși, liderul E.R.E., Kanellopoulos, precum și doi foști președinți ai Consiliului de Miniștri, Sophocle Venizelos și Panayotis Pipine- llis.Acest consiliu ar urma să funcționeze paralel cu guvernul de tranziție însărcinat să organizeze noile alegeri.în cursul dimineții de vineri Kanellopoulos a fost primit la palat unde a informat pe rege că n-a reușit să găsească nici o formulă în vederea soluționării crizei guvernamentale.După ce a părăsit palatul Kanellopoulos a făcut următoarea declarație ziariștilor: „L-am sfătuit pe rege să nu dizolve parlamentul și să nu procedeze la noi alegeri". El a motivat acest lucru declarînd că „este foarte puțin timp de cînd poporul grec și-a făcut cunoscută opinia sa" (este vorba de alegerile care au avut loc la 3 noiembrie).El a declarat, de asemenea, că situația grea economică a Greciei și evenimentele din Cipru ar constitui impedimente pentru ținerea de noi alegeri.
Virita cancelarului vest-german
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celarul R.F. 
Erhard,

(Agerpres). — Can- 
Germane, Ludwig 

a plecat într-o vizită 
oficială în Statele Unite în ve
derea convorbirilor pe care le 
va avea, în zilele de 28 șl 
29 decembrie, cu președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson. Cores
pondenții de presă din S.U.A. 
relatează că întrevederile tune- 
ricano-vest-germane se vor des
fășura la proprietatea acestuia 
din statul Texas, deoarece pre
ședintele S.U.A. nu dorește să 
dea capitalei americane am
bianța de

Declarația ministrului irakian 
nafionaleBAGDAD — Ministrul o- rientării naționale al Irakului, generalul Farhan, a ținut o conferință de presă în cursul căreia a dat unele amănunte asupra politicii promovate de actualul guvern irakian. El a declarat că au fost stabilite contacte pentru o reînnoire a acordului din 17 aprilie cu privire la unificarea Irakului, R.A.U. și Siria și că aceste contacte vor fi reluate.Guvernul irakian, a declarat ministrul, dorește să strîngă

sărbătoare obișnuită

al orientării

economice cu toatelegăturile statele care tratează Irakul cu respect și fără intenții de exploatare.Generalul Arhan a spus că guvernul a stabilit contacte cu „elemente kurde" pentru a pune capăt ostilităților din nordul Irakului. El a anunțat, totodată, că sînt în curs tratativeunuicare teva
în vederea constituirii front național unit la urmează să participe cî- partide politice irakiene.

vizitelor de stat, atît de repe
de după doliul national ameri
can cauzat de asasinarea lui 
J. F. Kennedy. Intîlnirea va pri
lejui în același timp primele 
tratative duse de președintele 
Johnson cu o personalitate po
litică din străinătate, după ce 
și-a luat funcția in primire.

Cercurile americane au anun
țat că în cursul întrevederii, 
președintele Johnson va fi asis
tat de principalii săi consilieri 
de la Casa Albă, de secretarul 
de stat Dean Rusk, precum și 
de ministrul agriculturii, Or
ville Freeman.

Prezența la convorbiri a mi
nistrului american al agricul
turii este interpretată de agen
ția France Presse drept un in
diciu al atenției acordată de 
guvernul S.U.A. tratativelor 
din primăvara anului viitor a- 
supra „rundei Kennedy", unde 
se manifestă divergențe între 
S.U.A. și țările membre ale 
Pieței comune în problema re
ducerii tarifelor vamale.

In cercurile politice de la 
Washington se arată că cei doi 
oameni de stat vor discuta, de 
asemenea, probleme legate de 
situația din Germania și din 
Berlinul occidental, precum și 
relațiile Est-Vesl.
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sînt acestea ? Astronomii 
căutarea unui răspuns la 

întrebare, care va ajuta 
la dezvăluirea multor tai- 
sferele astrale.
de ce oamenii de știință

Instalație de apă potabilăIn Japonia a fost creată o instalație cu ajutorul căreia se poate obține apă potabilă în locuri unde aceasta lipsește cu desăvîrșire. Ca aspect instalația — denumită Nekakvarius — amintește un cort confecționat dintr-o folie transparentă din masă plastică. Pămîntul încălzit de soare emană vaporii care există întotdeauna chiar și în solurile cele mai uscate. Condensîn- du-se Pe folie, picăturile de apă se string într-o cisternă, într-o zi însorită de pe un metru pătrat se poate obține aproximativ un litru de apă potabilă distilată.

In urma unei serii de expe
riențe efectuate începînd dtn 
1956. dr. Chester^ M. Sout

ham, de la 
ring pentru 
cancerului 
mare grup

Robot casnic

ob-

so- 
in-

MOSCOVA. — Comitetul 
pentru decernarea premiilor 
Lenin a dat publicității lista au
torilor și lucrărilor 
pentru decernarea 
Lenin pe anul 1964 în 
literaturii și artei.

propuse 
premiilor 
domeniul

dea-

Intr-un referat prezentat 
cietății de tehnologie a 
strumentelor din Anglia, 

prof. M. W. Thring, de la Univer
sitatea din Sheffield, șl D. F. Net- 
tell, de la Societatea „Digital En
gineering", au arătat că peste 
aproximativ zece ani va fi pus la 
punct un robot electronic, capabil 
să rezolve toate activitățile gospo
dărești, în afară de gătit. Principa
lele 6 operațiuni pe care le va 
efectua robotul 
rele :

1. — Așezarea 
gerea mesei ;

2. — Așezarea

vor fi următoa-

mesei și strîn-

paturilor ți 
schimbarea cearceafurilor ;

De ce nu este sărată 
carnea peștilor de mare ?

Cercetătorii au stabilit că 
organismul peștilor de 
mare conține mai puțină 

sare decit apa mării în care 
trăiesc aceștia. Acest lucru se 
datorează faptului că peștii 
desalinizează apa ce o în
ghit, astfel că pentru consti
tuirea celulelor corpului lor 
folosesc apa cu un conținut 
redus de sare. Biologii au bă
nuit mai de mult că operația 
desalinizării se face în bron- 
chii Intr-adevăr, ultimele cer
cetări au dovedit că bronchiile 
peștilor de mare conțin anu
mite celule care extrag sarea 
din apă. Pentru a verifica a- 
ceastă presupunere, oameni de 
știință englezi au pus pești de 
apă dulce în apă sărată și i-au 
supravegheat. Ei au putut con
stata că peștii respectivi s-au 
aclimatizat repede cu apa să
rată. Examinind bronchiile s-a

Institutul SIoan-Kette- 
cercetâri în domeniul 
din New York, și un 
de colaboratori au a- 

juns la concluzia că globulele albe 
conțin un element care ajută la 
combaterea cancerului.

Dr. Southam și colaboratorii săi 
au efectuat trei serii de experien
țe. Intr-una dintre ele, oamenii de 
știin(ă au inoculat unui număr de 
50 de voluntari un amestec de 
celule canceroase șl globule albe 
luate de Ia un alt grup de volun
tari. Datorită globulelor albe, cei 
cărora li s-a inoculat celule can
ceroase au luptat împotriva cance
rului de două ori mai rapid decit 
ar fi făcut-o în mod normal.

în cadrul celei de-a doua expe
riențe, pacienți avînd deja cancer 
într-o formă incipientă, au fost 
inoculați cu celule canceroase 
străine suplimentare. Apoi li s-au 
inoculat propriile lor globule albe 
pe locul inoculării de celule can
ceroase. In 19 cazuri globulele 
albe au provocat o „respingere" 
mai rapidă a celulelor canceroase 
străine.

In cea de-a treia experiență, dr. 
Southam a luat celule canceroase 
de la pacienți într-un stadiu avan
sat al bolii, le-a amestecat cu glo
bule albe și a inoculat amestecul 
unui al doilea grup de bolnavi de 
cancer într-un stadiu avansat. Dr. 
Southam a comparat acest tip de 
inoculare cu alte serii de inocu
lări de celule canceroase obișnuite 
și cu o serie de inoculări de ce
lule canceroase, plus globule albe 
de la persoane sănătoase Dr. 
Southam a constatat că in șase 
cazuri globulele albe de la bolna
vii de cancer au împiedicat 
voltarea cancerului.

El a ajuns la concluzia că 
bulele albe conțin un element 
creează o barieră 
împotriva cancerului, 
cum se pare, este vorba de o ba
rieră relativ slabă. Este însă posi
bil ca tratamentul'cu globule albe 
să fie folosit. în viitor la tratarea 
cancerului prin prepararea unui 
vaccin anticanceros.

VIENTIANE. — Postul radio „Vocea Laosului" a nunțat că prințul Sufanuvong a adresat prințului Suvanna Fuma un mesaj în care îl propune o întîlnire pentru a discuta actuala situație din Laos. Ca loc de întîlnire, prințul Sufanuvong a propus localitatea Khan Khai.

„Se pare că guvernul american se opune întrunirii unei conferințe internaționale asupra neutralității Cambodgiei și caută în prezent să convingă pe principalii săi aliați, Franța și Marea Britanie, să nu favorizeze o asemenea conferință". Agenția relevă că la Departamentul de Stat s-a lăsat să se înțeleagă că diplomația americană preconizează în locul unei conferințe o simplă declarație comună prin care Estul și Vestul ar recunoaște și garanta neutralitatea Cambodgiei.

reușit de asemenea să se salveze. - state arabe au anunțat că vor 
participa la această conferință.

parte aproximativ patru milioane de membri.

dez-

glo- 
care 

de imunitate 
deși, după

NAIROBI — Agenția France Presse anunță că Ia frontiera dintre Kenya și Republica Somalia au avut loc miercuri noi incidente. Un grup de somalezi a atacat un post de poliție din localitatea Masububu situată în apropiere de frontieră. In urma ciocnirilor trei kenieni au fost uciși. După cum s-a mai anunțat, în legătură cu situația care s-a creat la frontiera cu Republica Somalia, guvernul Keny- ei a declarat starea excepțională în provincia de nord-est locuită în mare parte de populație de origină somaleză.WASHINGTON — Purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat, Richard Philips, a făcut la 26 decembrie următoarea declarație în legătură cu poziția S.U.A. față de propunerea de a se convoca o conferință internațională pentru garantarea neutralității Cam- bodgiei: „Propunerea cambodgiana cu privire la o conferință pentru garantarea neutralității, precum și alte căi care ar putea asigura neutralitatea Cambodgiei, continuă să se afle în studiul organelor S.U.A. Ne consultăm cu alte guverne prietene asupra întregii chestiuni”.Comentînd poziția americană în această problemă, a- genția France Presse scrie:

DJAKARTA. — La Djakarta s-a anunțat că președintele Indoneziei, Sukarno va sosi la 7 ianuarie la Manila într-o vizită oficială de cinci zile.In timpul vizitei, președintele Sukarno urmează să se întîlnească cu președintele Diosdado Macapagal și alte o- ficialități filipineze. Una dintre problemele esențiale ce va sta în centrul tratativelor, subliniază agenția U.P.I., va fi poziția celor două țări față de Federația Malayeză. Cei doi președinți vor mai discuta probleme privind întărirea colaborării economice precum și alte probleme de interes comun.MADRID. In orașul spaniol Aranjuez, cunoscuții artiști de cinematograf John Rita Hayworth și Cardinale erau viața în timpul turnării filmului „Lumea circului". In vederea realizării unei scene „tari" — incendierea circului — s-a dat foc cortului la cele două extremități ale sale. Din cauza curentului de aer, flăcările au năvălit însă brusc în interiorul cortului. John Wayne, care în această scenă trebuia să zădărnicească extinderea incendiului, a reușit cu mare greutate să-și croiască drum spre ieșire. Regizorul Henry Hathaway, Rita Hayworth și Claudia Cardinale au

Wayne, Claudia să-și piardă

BUENOS AIRES. — După cum anunță agenția Prensa Latina mai multe sute de pa- raguayeni refugiați în capitala Argentinei au manifestat joi în fața ambasadei Paraguayului cerînd eliberarea deținuți- lor politici întemnițați de regimul lui Stroessner. Manifes- tanții purtau pancarte denun- țînd politica represivă a dictatorului Paraguayan Stroessner. Poliția a intervenit împrăștiind pe manifestanți.CARACAS. — Potrivit unei relatări a ziarului „Clarin", mai mulți conducători ai Forțelor de eliberare națională — F.A.L.N. — care fuseseră deportați în insula Tacarigua, au reușit să evadeze. Printre ei sa aflau doi din conducătorii răscoalei din 4 iunie 1962, foștii căpitani de marină Pedro Medina Silva și Victor Hugo Morales, precum și fostul comandant Manuel Azuaje Ortega, unul din șefii mișcării insurecționale din 7 septembrie 1958.

WASHINGTON — In S.U.A 
a fost constituit un comitet 
interguvernamental care să a- 
nalizeze amănunțit programele 
de ajutor economic și militar 
american destinat străinătății 
și să elaboreze propuneri pen
tru intensificarea acestor pro
grame. Secretarul de stat ad
junct al S.U.A. pentru proble
mele de politică externă, Geor
ge Ball, a fost numit președinte 
al acestui comitet.

Anunțînd această hotărîre, 
președintele Johnson a subli
niat că menționatul comitet va 
studia toate mijloacele posi
bile în măsură să simplifice 
procedura de administrare a 
ajutorului pentru străinătate 
și să stimuleze participarea 
organizațiilor particulare la 
programele americane de a- 
jutor.

LONDRA — Compania de navigație „Greek Line" a dat ieri la Londra noi amănunte în legătură cu tragicul incendiu izbucnit pe vasul „Laconia", în largul Atlanticului. Potrivit declarațiilor unui purtător de cuvînt al companiei, din cele 1028 de persoane cîte se aflau Ia bordul 901 au fost salvate, pierdut viața, iar 31 dispărute. vasului, 96 și-au sînt încă
nave co-

PARIS. — După cum relatează agenția France Presse, la Paris s-a anunțat oficial că la invitația președintelui Franței, de Gaulle, președintele Italiei, Antonio Segni, însoțit de ministrul său de externe Giuseppe Saragat va face o vizită oficială la Paris între 19 și 22 februarie 1964.
CAIRO. — După cum anunță 

agenția M.E.N., Liga arabă a 
propus oficial șefilor guverne
lor arabe convocarea conferin
ței la nivel înalt a (arilor arabe 
la 13 ianuarie la Cairo.

La secretariatul Ligii Arabe 
au sosit telegrame din partea 
primului ministru al Libiei și a 
regelui Hassan al Il-lea al Ma
rocului în care anunță că vor 
participa la această conferință.

Pînă în prezent, 13 șefi de

LIMA. — Aproape întreaga recoltă de iută din Peru pe a- nul 1962/63 a fost pierdută în urma unui uriaș incendiu, care a distrus antrepozitele situate la Iquitos, pe malul fluviului Amazon. Cele 1 300 tone de iută, care au căzut pradă flăcărilor, erau depozitate în vederea exportării lor. Pagubele provocate ridică la circa soli peruvieni

TOKIO. — Două merciale japoneze „Ysio Maru" și „Tensy Maru", cu un tonaj de 945 și respectiv 1 700 tone, ș-au ciocnit la 26 decembrie în apropierea coastelor prefecturii Tiba. In urma acestei catastrofe navale, care s-a produs datorită unei cefe puternice, nava „Ysio Maru" s-a scufundat, iar cei 9 membri ai echipajului și-au găsit moartea.După cum a comunicat la 26 decembrie Direcția securității navale, numai în perioada ianuarie — octombrie 1963 în apele japoneze au fost avariate sau scufundate 333 de nave.de incendiu se i 10 milioane de(370 000 dolari).
i

Luînd cuvîntul 
care a avut loc

SAIGON 
la mitingul 

cu prilejul celei de-a treia a- 
niversări a Frontului national 
de eliberare din Vietnamul de 
sud, Nguyen Hun Tho, pre
ședintele C.C. al Frontului na
țional, a arătat că acești trei ani au fost o perioadă de mari 
victorii în lupta pentru un 
Vietnam de Sud democratic, 
pașnic și independent. In pre
zent, a arătat vorbitorul, Fron
tul național reunește peste 20 
de organizații patriotice și 
partide politice din care fac

TEL AVIV — Două trenuri de persoane s-au ciocnit în seara zilei de 26 decembrie in apropiere de stația Nathanya, între Tel Aviv și Haifa. Au fost rănite 90 de persoane, dintre care 10 se află în stare gravă. Circulația feroviară pe această linie a fost întreruptă.LONDRA — Hewlett Johnson, cunoscut luptător pentru pace și militant pe tărîm obștesc din Anglia, a plecat spre Havana unde va participa la festivitățile care vor avea loc cu prilejul celei de-a cincea a- niversare a revoluției cubane.
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