
Încheierea lucrărilor
SESIUNII NI ARII ADUNĂRI

NAȚIONALE
îmbată, la amiază, 
au luat sfîrșit lu
crările celei de-a 
cincea sesiuni or
dinare a Marii A- 
dunări Naționale.

In lojile oficiale
se aflau conducătorii partidu
lui ți statului.

In tribune erau prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice, a- 
creditați în R. P. Romînă, pre
cum și numeroși invitați.

In continuarea discuției ge
nerale la Darea de seamă asu
pra înfăptuirii planului de stat 
pe 1963 și cu privire la planul 
de stat pe 1964, precum și la 
proiectul bugetului pe anul vi
itor, au luat cuvîntul deputății 
Isac Martin, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor, 
Radian Porumbescu și Roman 
Moldovan, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Pla
nificării.

Marea Adunare Națională a 
adoptat o hotărîre 
se aprobă Darea 
supra înfăptuirii 
stat pa anul 1963 
la planul de stat

Apoi a fost adoptată, prin 
vot secret, legea pentru apro
barea bugetului de stat pe 
al Republicii Populare 
mine, după ce proiectul a 
citit pe articole.
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Romîn.

Dării de asupraseama

prin care 
de seamă a- 
planului de 
și cu privire 
pe 1964.

Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romîne 
aprobă Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat 
pe anul 1963 și cu privire la planul de stat pe anul 1964, 
prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri.
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HOT
pentru aprobarea 
înfăptuirii planului de stat pe anul 1963 
și cu privire la planul de stat pe anul 1964

H©l OBIECTIVE 
SOCIAL-CULTURALE

Sîmbătă a fost inaugurată 
Casa raională de cultură a 
petroliștilor din Cîmpina.

Noul obiectiv social-cultural 
la care au adus o contribuție 
însemnată cetățenii din locali
tate, cuprinde o sală de teatru 
cu 800 de locuri, o sală de lec
tură, bibliotecă, 8 cabine pen
tru artiștii amatori etc. și este 
dotată cu mobilier și aparataj 
modern.

O nouă casă raională de cul
tură a mai fost dată recent în 
folosință la Vălenii de Munte, 
iar în multe sate, noi cămine 
culturale. în prezent în fiecare 
oraș și centru muncitoresc din

A luat sfîrșit primul Festi
val bienal de teatru Bucu
rești, la care au participat 
peste 270 de echipe de ama
tori și 200 de cititori artistici 
din întreprinderi, cămine cul
turale, case raionale de cul
tură și ale tineretului din Ca
pitală. Echipele Uzinelor „Gri- 
vița roșie". Casei raionale de 
cultură „1 Mai", Căminului 
cultural din comuna Mogoșoa- 
ia, Casei raionale de cultură 
„Grivița roșie", Direcției 
P.T.T.R., Uzinelor „Semănă
toarea", Căminului cultural 
Pantelimon și sindicatului 
Institutului de proiectări mi
niere, precum și teatrele de 
păpuși ale clubului lucrători
lor sanitari, Casei de cultură 
a raionului 16 Februarie și 
ale Căminului cultural „Leonte 
Filipescu" au primit sîmbătă, 
în cadrul unei festivități, pre
mii și distincții acordate de 
Comitetul de Cultură și Artă 
al orașului București și Consi
liul local al sindicatelor. Nu
meroase premii au fost acor
date unor regizori, interpreți 
și scenografi.

(Agerpres)
A
In vizită

Studenții Facultății de isto- 
rie-geografie de la Institutul 
nedagogic de 3 ani din Capita
lă au fost, zilele trecute, oaspe
ții muncitorilor și inginerilor 
de la Fabrica de mase plastice 
București. Inginerul Eugenia 
■ lorescu a explicat studenților 
nrocesul tehnologic și măsurile 
luate pe linia creșterii produc
tivității muncii și îmbunătățirii 
calității produselor. Studenții 
au discutat cu muncitorii frun
tași Victoria Dan, Gheorghe 
Năstase, Nicolae Trifu și alții.

Vizita a constituit pentru stu
denții facultății noastre un bun 
prilej de îmbogățire a cunoș
tințelor despre noua geografie 
economică a țării și un bun 
prilej de a lega noi prietenii.

LUCIA BARBAROȘIE
studentă

Trecîndu-se la următorul 
punct al ordinei de zi, deputa
tul Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, a 
prezentat proiectul de lege 
pentru ratificarea decretelor 
normative emise în perioada 
de la 30 decembrie 1962 pînă 
la 26 decembrie 1963, care a 
fost apoi aprobat prin vot se
cret.

Marea Adunare Națională a 
ales, prin vot secret, pe depu
tatul Petre Constantinescu- 
lași, ca membru al Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne.

Declarînd închise lucrările 
sesiunii, tovarășul Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adu
nări Naționale, a subliniat că, 
sesiunea a fost deosebit de 
rodnică. Marea Adunare Na
țională a dezbătut pe larg și a 
aprobat darea de seamă asu
pra înfăptuirii planului de stat 
pe anul 1963 și cu privire la 
planul de stat pe anul 1964 și 
Bugetul de stat pe anul 1964. 
Hotărîrile Marii Adunări Na
ționale vor asigura dezvolta
rea în continuare a patriei 
noastre pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste, pe baza 
programului stabilit de cel 
de-al 
dului 

regiunea Ploiești există o casă 
de cultură sau un club munci
toresc, iar în comune cîte 
cămin cultural.

★

La Baia Borș», a fost inau
gurat sîmbătă după-amiază 
unul din cele mai moderne 
cluburi muncitorești, destinat 
minerilor. Pentru construcția 
și mobilarea acestui așezămînt 
de cultură s-au investit fonduri 
în valoare de aproape 5 000 000 
lei. Clubul numără peste 30 de 
încăperi: sală de spectacole cu 
600 de locuri, camere pentru 
activitatea diferitelor cercuri, 
bibliotecă, sală de lectură etc.

El este prevăzut totodată cu 
stație de radioficare și insta
lații pentru proiecția filmelor 
pe ecran lat.

■
 rintre manifestările
artistice — care, în 
treacăt fie zis — au 
atins în ultima vre
me o diversitate re
marcabilă, permițin- 
du-ne să admirăm 

lucrările unor maeștri ai sticlei, ai 
lemnului, ai mozaicului etc. — 
una dintre cele mai recente și mai 
originale este „Expoziția de foto
grafii animaliere", creația artistu
lui Ion Miclea.

In sala de expoziții a Bibliotecii 
centrale universitare, vizitatorul 
pătrunde ca într-un micro-univers 
zoologic, inedit, fermecător, prie
tenos pentru toate vîrstele. Dacă 
privitorul este copil (și e de 
menționat că unul dintre forurile 
sub auspiciile căruia s-a deschis 
expoziția este gazeta „Scînteia

Desfășurarea dezbaterilor și 
unanimitatea cu care au fost 
adoptate hotărîrile au demon
strat adeziunea entuziastă a 
deputaților la prevederile pla
nului de dezvoltare a econo
miei naționale și ale Bugetu
lui de stat pe anul 1964. Ne re
vine acum sarcina ca, laolaltă 
cu toți cei ce muncesc din pa
tria noastră, să continuăm 
eforturile pentru a transpune 
în viață cele hotărîte în acea
stă sesiune.

In 
Marii 
spus:

In 
sărbători 16 ani de la procla
marea Republicii Populare 
Romîne și vom păși într-un 
nou an în care vom aniversa 
două decenii de la eliberarea 
patriei noastre de sub jugul 
fascist. Permiteți-mi, dragi to
varăși, să vă urez din inimă 
multă sănătate, noi succese în 
muncă, prosperitate și fericire 
personală și să vă adresez tra
diționala urare a poporului 
nostru „La mulți ani1" 

încheiere, președintele 
Adunări Naționale a

zilele ce urmează vom

• Ministerul Industriei Construcțiilor anunță îndeplinirea 
planului anual la producția globală și marfă cu nouă zile 
înainte de termen.

In acest an au fost date in funcțiune noi capacități de pro
ducție, printre care linii de ciment la Turda și Medgidia ; 
cuptoare de var la Fabrica de ciment din Bicaz, noi linii de 
prefabricate de beton la întreprinderile „Progresul" din Ca
pitală, la cea din Roman și altele.

Colectivele unităților acestui minister au produs în plus 
față de 1962 printre altele 910 000 tone de ciment, 3 milioane 
mp geamuri, 40 000 mc prefabricate din beton 
tone de var, precum și însemnate cantități de 
învelitori și zidărie.

BAIĂ MARE (de la corespondentul nostru).
In ziua de 24 decembrie, colectivul întreprinderii „1 Sep
tembrie" din Satu Mare, a încheiat cu succes un an de rod
nice realizări. încă de la începutul anului, sub îndrumarea 
comitetului de partid, muncitorii, tehnicienii și inginerii de 
aici au urmărit zi de zi perfecționarea continuă a procesu
lui tehnologic. Statornicirea disciplinei tehnologice a însem
nat creșterea ponderii produselor de calitatea I la 98 la sută

de Ștefan Iureș

POEM FOTOGRAFIC
pionierului"), atunci, neîndoilenic 
lumea care i se dezvăluie are 
ceva ' din miraculosul poveștilor. 
Imaginile vin de pe tărîmul unde 
mărețul leu domnește cu strășni
cie peste supușii care-i știu de 
frică, unde sfioasa căprioară nu 
este altceva decît o fată vrăjită, 
așteptînd să-și reia vechea înfăți
șare, iar înțeleaptă broască țestoa
să, cu experiența unei vieți multi
seculare o să-ți dea, dintr-o clipă 
într-alta, un sfat bun de urmat 
în clipe grele, vorbindu-ți sfătos, 
hătrînește. Fotografiile realizate 
de Ion Miclea au într-adevfy a- 
ceastă calitate r obiectivul apara
tului a investigat „lumea celor 
care nu cuvîntă* cu candoarea

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Succesele de azi

cinleia
Mnerelului

garanția realizărilor de mîine
Laminoriștii de Ia Uzinele „Republica" din Capitală 
au încheiat acest an cu succese deosebite în mun
că. Prin aplicarea unor metode înaintate, ei au 
produs 5 100 de tone țevi peste plan. In fotografie : 

laminorul de 6 țoii.

In centrul preocupărilor

ridicarea calificării profesionale

r,- - vA, *^1
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ochilor unui copil, obișnuit să 
treacă netemător pe puntea sub
țire de cristal, spre spațiul neli
mitat al fanteziei.

Este aproape de prisos să insis
tăm asupra laturii profund in
structive a expoziției : ca este im
plicită. Artistul întinde mîna cu 
discreție, copilului, purtîndu-l cu 
sine pe vaste întinderi geografice, 
pe pămînt, în văzduh și în apă. 
Vezi cît de variată este lumea ? 
pare el să-i spună, aducîndu-l 
înaintea fascinantului phyton, a 
impunătorului vultur pleșuv, a 
teribilei pantere, pentru ca, doi 
pași mai încolo, să-i dea prilejul 
a revedea vechi cunoscuți domes
tici : mtnzul, purcelul, cățelul.

îndeplinit planul anual
din volumul total al producției industriale față de numai 87 
la sută cît s-a prevăzut inițial. O însemnată contribuție la 
depășirea indicelui productivității muncii și obținerii unor 
economii suplimentare la prețul de cost, în valoare de peste 
3 350 000 lei, au adus-o intro ducerea în producție a celor 
57 de obiective cuprinse în planul M.T.O. reprezentînd o efi
ciență anuală de aproape 2 244 000 lei, aplicarea a 46 de ino
vații precum și alte măsuri tehnice. Pentru că mai multe 
sortimente din producția întreprinderii se află în stadiul 
avansat de fabricație, acest harnic colectiv s-a angajat ca 
pină în ultima zi din acest an să mai livreze peste plan cir
cuitului comercial, peste 2 360 mașini de gătit, 120 de sobe de 
încălzit și alte produse. La obținerea rezultatelor bune din 
acest an, organizațiile U.T.M. din întreprindere, toți tinerii 
muncitori, tehnicieni și ingi neri, alături de comuniști 
au muncit cu spor nu numai pentru îndeplinirea ritmică a 
planului ci și pentru îmbunătățirea continuă a calității pro
duselor, contribuind astfel la menținerea bunului renume al 
întreprinderii. In acest sens, merită evidențiată contribuția 
organizațiilor U.T.M. din secțiile turnătorie, emailaj, mon
taj și altele, care au adus un

La căminul cultural din co
muna Gliganu de Sus, re
giunea Argeș, serile Iernii 
sînt pline de farmec. Artiș
tii amatori evoluează în 
spectacole frumoase șl atrag 
la cămin din ce în ce mal 
mulți tineri. Lor 11 se adre
sează și cele cinci fete din 
brigada de agitație al cărei 
repertoriu Intitulat „Satul 
nostru ca o floare", se bu
cură de un deosebit succes.
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puii de găină ori alți numeroși, 
modești și simpatici prieteni ai 
omului. Copilul deschide ochii 
mari, sesizînd deodată frumusețea 
naturii în cristalizările ei zoomor
fe, de o nesfîrșită variație.

Dar, alături de copil stă omul 
matur. Acesta apreciază la lucră
rile pe teme animaliere ale lui Ion 
Miclea o intuiție artistică sigură, 
pe care calitatea tehnică a foto
grafiei o servește excelent. Chiar 
lăsînd între paranteze perseverența 
și ascuțitul simț de observație ce 
i se cer artistului în căutare de 
atitudini degajate la niște „eroi" 
imposibil de avizat cu celebrul 
„zîmbiți, vă rog*, trebuie fă i se 
recunoască lui Miclea delicatețea, 

n ziua de 20 de
cembrie, I.F. Făl
ticeni și-a realizat 
planul anual de 
producție. Produc
ția globală și mar
fă a fost realizată 

în proporție de 100,5 la sută, 
productivitatea muncii 101 la 
sută. De asemenea, prin gos
podărirea rațională a fondului 
forestier exploatabil, s-au ob
ținut indici sporiți de utili
zare a masei lemnoase, obți- 
nîndu-se peste plan 1 257 mc 
lemn de lucru din fag și 146 
mc lemn de lucru din răși- 
noase.

Aceste rezultate sînt urma
rea firească a măsurilor luate 
încă de la începutul anului. în 
gurile de exploatare forestie
ră au fost organizate 36 bri
găzi complexe cu plata în a- 
cord global, care au exploatat 
peste 70 la sută din masa lem
noasă. S-a acordat toată aten
ția creșterii gradului 
canizare a lucrărilor 
ploatare a lemnului, 
tele fiind înzestrate 
cu numeroase ferăstraie me
canice, funiculare, încărcătoa
re de tip ușor etc. Prin intro
ducerea acestor mecanisme, 
indicii de mecanizare au cres
cut atît la doborît și secționat

de me
de ex- 
parche- 
în plus

aport susținut la acest succes.

..Sîntem în vacanță, dar „lecția" aceasta de... zoologie este 
foarte interesantă, așa că o urmărim cu toată atenția".

adesea umorul, și totdeauna pa
siunea cu care-și întreprinde ope
ra, în esență psihologică.

Căci exemplarele din fauna lu
mii prezentată de el nu eînt pur 
și simplu ilustrative. Am văzut 
acolo un tigru cu o tristețe inde
scriptibilă tn priviri, o maimuță 
cu o expresie de-a dreptul amu
zantă, un mînz în care explodează 
energia vitală, o pisică sălbatecă 
crispată de furia delicventului 

cît și la scos-apropiat și în
cărcat.

Dotarea cu utilaje moderne 
a pus problema cunoașterii lor 
de către toți muncitorii din 
exploatări. Se mai punea pro
blema însușirii de către mun
citori a tehnologiei și meto
delor noi de muncă : scoaterea 
foioaselor în trunchiuri lungi 
și catarge, presortarea trun- 
chiurilor încă de la doborîre.

De aceea, în acest an am a- 
cordat o mai mare atenție ri
dicării calificării muncitorilor 
din gurile de exploatare. Mun
citorii trebuie să cunoască nu 
numai cum se fasonează sau 
se corhănește un lemn, pentru 
a fi de calitate, ci în același 
timp cunoscînd proprietățile 
naturale, să știe destinația a- 
cestuia. Tematica cursurilor de 
ridicare a calificării și a ci
clului de conferințe a ținut 
seama și de aceste cerințe. 
Cursurile au fost organizate 
pe profesii: fasonatori, corhă- 
nitori, mecanizatori etc. De 
pildă, cu muncitorii ce lucrea
ză la mecanisme, majoritatea 
dintre ei tineri, s-a ținut un 
ciclu de 8—9 lecții printre 
care „întreținerea cabluri
lor la funiculare", „Părțile 
componente ale funicularu- 
lui tip Mîneciu", „Exploa
tarea și întreținerea tractoa
relor, folosirea lor la scos-a- 
propiat" etc. Au fost prezen
tate astfel de lecții, deoarece 
mulți dintre ei — calificați la 
locul de muncă, aveau unele 
cunoștințe practice, însă cu
noșteau puțin mecanismele. 
Chiar dacă majoritatea știau 
cum funcționează, mai puțini 
se pricepeau cum să le între
țină. Din această cauză, de
fecțiuni ușoare duceau la sta
ționări uneori destul de în
delungate. Lecțiile din cadrul 
cursurilor de ridicare a califi
cării i-au ajutat mult pe mun
citori. Astfel de lecții legate 
de cerințele și specificul mun
cii în parchete, însoțite tot
deauna de aplicații practice 
au fost ținute și cu ceilalți 
muncitori, pe sectoare și guri 
de exploatare.

în organizarea demonstra
țiilor practice privind sortarea 
materialului lemnos, întreține
rea funicularelor, a fierăstra- 
ielor „Drujba", scoaterea ma
terialului lemnos de pe tere-

Foto : O. PLECAN

prins, multe capete de păsări cu 
fizionomii distincte etc. E de 
presupus că Miclea și-a selectat 
riguros lucrările dintr-un număr 
cu mult mai mare de imagini.

In orice caz, valoroasa idee a 
acestei expoziții originale se sus
ține prin realizarea ei. Intr-un 
poem fotografic despre lumea 
celor care nu cuvîntă, sîntem in
vitați să deslușim o scurtă, dat 
substanțială lecție de umanitate.
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Duminică
29 decembrie 1963

nuri diferite cu ajutorul trac- | 
toarelor etc., cei 10 lectori au ■ 
fost sprijiniți de muncitori cu ■ 
o înaltă calificare. La gura de | 
exploatare „SovOvîta" - Găi- ■ 
nești a fost organizat și un | 
schimb de experiență privind . I 
exploatarea foioaselor în trun- 1 
chiuri lungi și catarge, pre- ■ 
sortarea lemnului la cioată și I 
sortarea definitivă în depozi- I 
tele din cale. Aplicînd aceste g 
metode noi se poate obține un I 
procent mai mare de lemn de I 
lucru, pierderile prin manipu- _ 
lare (care ajungeau pînă la 10 | 
la sută prin exploatarea după I 
vechile metode) se reduc con- B 
siderabil. Ca urmare a însuși- I 
rii de către toți muncitorii, a- I 
cest procedeu a fost extins în ■ 
toate parchetele exploatate. I

Aș vrea să adaug faptul că ■ 
pentru maiștrii de exploatare o 
și tehnicieni s-au ținut lecții | 
separat. Ele au avut ca scop I 
cunoașterea organizării mun- ■ 
cii brigăzilor, organizării ex-1 
ploatării parchetelor, a calcu- | 
lului și urmăririi realizării in- _ 
dicilor de plan etc. în afara I 
cursurilor de ridicare a califi- | 
carii, au mai fost expuse un B 
număr mare de conferințe prin-1 
tre care : „Gospodărirea rațio- I 
nală a fondului forestier, sar- _ 
cină de bază a fiecărui mun- I 
citor“, „Tehnica securității g 
muncii în timpul funcționării 
funicularelor" etc. Au fost fo- I 
losite și unele publicații de | 
specialitate : „Revista păduri- _ 
lor", „Documentația curentă", I 
„Buletinul de informare teh-1 
nică" etc. Tinerele noastre ca
dre de specialitate, inginerii și 
tehnicienii, printre care Tra
ian Varvara, Ion Tătaru, Ion 
Davidel, Ion Vultur și alții, | 
au participat cu însuflețire la | 
pregătirea lecțiilor, s-au ocu
pat cu toată atenția de ridi
carea calificării muncitorilor 
din gurile de exploatare fo
restieră. în organizarea și sus
ținerea acestor acțiuni, un a- 
jutor de mare preț ni l-au dat
organizațiile U.T.M. care, în I 
nenumărate rînduri, au discu- B 
tat în adunările generale mo- B 
dul cum tineretul (majoritatea |

GHEORGHE MIHAILESCU 
inginer șef 

Întreprinderea forestieră 
Fălticeni

i

I
I

I
I

(Continuare în pag. a IV-a) „
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Adunări festive 

închinate 
zilei de

30 Decembrie
Cu prilejul celei de-a 16-a a- 

niversări a Republicii Popu
lare Romîne la cluburile Uzi
nelor „Semănătoarea", Uzine
lor de mașini electrice „Bucu
rești", cluburile Depoului 
C.F.R.-Triaj, Combinatului po
ligrafic „Casa Scînteii", la ca
sele de cultură din raioanele 
30 Decembrie și Nicolae Băl- 
cescu din Capitală au avut loc, 
sîmbătă adunări în care au fost 
făcute expuneri despre în
semnătatea zilei de 30 Decem
brie și despre succesele dobîn- 
dite de poporul nostru în cei 
16 ani care au trecut de la 
proclamarea Republicii.

★

în fața a peste 1300 de si- 
derurgiști, constructori și alți 
oameni ai muncii din Hune
doara, formațiile de amatori 
din cadrul Combinatului side
rurgic au prezentat un bogat 
program artistic.

La Casa de cultură a tine
retului șl studenților din Iași 
au fost organizate un montaj 
muzical Întitulat „înflorește 
patria noastră socialistă" și o 
seară de poezie pe tema „Rea
lizări ale regimului democrat- 
popular".

(Agerpres)



Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
Discuții la Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1963

și cu privire la planul de stat pe anul 1964, precum și la proiectul bugetului pe 1964
Cuvîntul deputatului 

Horia Hulubei
Proiectul de buget propus 

spre discuție și aprobare de- 
putaților ne-a trezit un senti
ment de satisfacție și mindrie, 
constatînd că el reprezintă o 
continuare a efortului perse
verent și binecumpănit al par
tidului și statului pentru rea
lizarea bunăstării și progresu
lui, caracteristice socialismului 
ce se desăvîrșește sub ochii 
noștri.

De altfel, expunerea făcută 
■ici de către tovarășul pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
ne-a arătat cum a fost reali
zat planul pe 1963, prin ac
țiuni sigure și de mare per
spectivă, conduse de un plan 
Ințelețpt și echilibrat și cum 
planul pe anul 1964 este, o 
continuare de o amploare și 
mai mare, a mersului sigur, 
triumfal, al patriei noastre, pe 
culmi greu de imaginat acum 
20 de ani,

în actuala situație interna
țională, complexă și contra
dictorie, Romînia aduce în po
litica sa externă soluții și ati
tudini înțelepte pentru destin
derea în lume și conviețuirea 
pașnică, luptă consecvent pen
tru apărarea civilizației de pe
ricolul distrugerilor atomice, 
este prezentă pretutindeni a- 
tunci cînd se întreprind ac
țiuni serioase privind viitorul 
omenirii.

Relațiile internaționale ale 
Romîniei se extind necontenit, 
atît în domeniul economic, cit 
și în cel științific și cultural.

Ca urmare a succeselor ob
ținute de poporul romîn, tra- 
ducînd în viață programul 
mobilizator de desăvîrșire a 
construcției socialiste, trasat 
de cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R., prestigiul țării crește, 
iar opinia publică străină, 
chiar șl acele cercuri care nu 
pot fi bănuite de simpatie 
pentru socialism, recunosc că 
economia Republicii Populare 
Romîne este sănătoasă și în
floritoare, că industrializarea 
țării are loc într-un ritm sus
ținut, că viața noastră cultu
rală și științifică promovează 
valori de interes mondial.

Pentru anul 1964 a fost a- 
fectată în scopul susținerii ac
țiunilor social-culturale suma 
de 20 635 milioane lei, din care 
7 875 milioane pentru învăță- 
mînt, cercetare științifică și 
pentru cultură. Aceasta repre
zintă un nou și important pas 
înainte pentru ridicarea pe 
culmi tot mai înalte a științei 
și culturii noastre socialiste.

Nivelul de dezvoltare a ști
inței și a aplicării ei în pro
ducție, reflectînd măsura în 
care omul stăpînește fenome
nele și forțele naturii, consti
tuie un criteriu de apreciere 
al gradului de civilizație al 
unui popor. înaintarea cu 
succes spre comunism — 
treaptă superioară a civiliza
ției umane — nu poate fi con
cepută fără o tehnică bazată 
pe ultimul cuvînt al științei, 
așa cum spunea atît de bine 
V. I. Lenin.

în special în timpurile noa
stre, iuțeala cu care se succed 
descoperirile științifice, rapi
ditatea aplicării lor în pro
ducție și mai ales consecințele 
lor social-economice, reprezin
tă un important criteriu de 
apreciere al caracterului pro
gresist sau perimat al unei so
cietăți. Orînduirea socialistă 
creează cîmp larg de dezvol
tare forțelor de producție, ști
inței și culturii, oferă mari 
posibilități de aplicare în via
ță a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, pentru ri
dicarea bunăstării poporului, 
ceea ce îi conferă. o superio
ritate evidentă față de capita
lism. Bugetul pe care îl avem 
în față cu explicațiile care 
ne-au fost date de tovarășul 
președinte al Consiliului de 
Miniștri și de tovarășul mi
nistru al finanțelor reflectă cu 
prisosință această afirmație.

Partidul Muncitoresc Romîn 
ne-a recomandat nouă, oame
nilor de știință, să ne împăr- 
țim, în mod echilibrat, activi
tățile noastre între cercetările 
fundamentale orientate și cer
cetările aplicative, ceea ce a 
dus la o dezvoltare rapidă și 
de foarte bună calitate a știin- 

tehnicii romînești.
în adevăr, știința făurită as

tăzi în Romînia contribuie ac
tiv la rezolvarea problemelor 
tehnico-economice legate de 
industrializarea țării, de dez
voltarea bazei tehnico-mate- 
riale a agriculturii, de înflo
rirea culturii noastre socialis
te, creează valori noi pentru 
patrimoniul științei universale.

De la producerea de energie 
electrică la industria petrolu
lui, producția siderurgică, in
dustria construcțiilor de ma
șini, în Industria chimică, în 
aceea a materialelor de con
strucții, în cercetările geolo
gice, în agronomie, în medici
nă, pentru a nu aminti decît 
cîteva domenii, cercetarea 
științifică este antrenată în 
rezolvarea ansamblului pro
blemelor ridicate de viața care 
se plămădește sub ochii noștri.

O trecere în revistă, chiar 
sumară, a diferitelor domenii 
de activitate și a problemelor 
atacate în institutele de cerce
tări ale Academiei, în institu
țiile de învățămînt superior, în 
institutele departamentale ar 
cere mult timp, încît vă rog 
să-mi permiteți să fac numai 

unele considerațiuni de ordin 
mai general.

Activitatea științifică desfă
șurată în ultimii 20 de ani în
trece, în ansamblul ei, cu mult 
ceea ce a realizat Romînia în 
cursul istoriei, sale de stat in
dependent. Atenția acordată 
științei de către partid și de 
către stat, dragostea și stima 
cu care sînt înconjurați oame
nii de știință, baza materială 
oferită cercetărilor, devota
mentul și entuziasmul lucră
torilor din laboratoare, care 
văd acum un sens mai adine 
al activității lor, explică aces
te rezultate.

Aș vrea să dau un exemplu 
din introducerea în practică a 
metodelor de lucru cu izotopii 
radioactivi, care prezintă as
pecte foarte multilaterale. 
Astfel, Institutul de Fizică 
Atomică a livrat, in 1963, 
255 000 mili-Curie de izotopi și 
de substanțe marcate pentru 
industrie, agricultură, medici
nă, cercetări speciale. Prin a- 
ceasta, metode foarte actuale 
de cercetare și de aplicații au 
putut fi atacate cu succes. A- 
ceste acțiuni duc și la econo
mii considerabile și de valută.

Aplicațiile radioizotopilor au 
adus o contribuție remarcabilă 
Ia automatizarea multor pro
cese tehnologice, precum și în 
rezolvarea unor probleme ridi
cate de economia națională. 
Astfel, instalațiile de măsura
re a nivelelor realizate de 
I.F.A. și livrate pentru C. S. 
Hunedoara, Uzinele „Victo- 
ria“-Călan, Uzinele „Tracto
rul “-Brașov, fabricile de sti
clă Azuga, Tîrnăveni și Fieni, 
Uzina de fire și fibre sin
tetice Săvinești, Petrochim- 
Ploiești, Fabrica de zahăr 
Tîrgu Mureș și altele ușu
rează considerabil munca de 
producție și duc implicit Ia 
economii serioase. Același 
lucru putem spune și de 
alte dispozitive electronice re
alizate în țară, tot la institut, 
pentru măsurat densitatea, u- 
miditatea, grosimile, care .și 
ele aduc avantaje serioase Ia 
diferite locuri de producție, 
pe șantiere de construcții, în 
fabrici, la construcția de dru
muri ș-a.m.d. Menționez, de 
asemenea, că folosirea carota
jului radioactiv de către uni
tățile de prospecțiuni petroli
ere ale Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei a condus 
la realizări cu totul remarca
bile și cu rezultate economice 
evidente și foarte bune.

Cu ajutorul mașinilor elec
tronice de calcul, construite 
în I.F.A., au fost rezolvate o 
serie întreagă de probleme, 
dintre cele mai diferite, pen
tru majoritatea sectoarelor e- 
conomiei naționale. Volumul 
de calcule efectuate cu aceste 
mașini în cursul anului 1963 
atinge 7 600 ore efective și a 
adus serioase avantaje econo
mice.

O contribuție importantă la 
introducerea tehnicii noi în e- 
conomia națională o are și ac
tivitatea de îndrumare a uni
tăților nucleare, precum și 
cursurile de pregătire în vede
rea utilizării izotopilor radio
activi ținute sub controlul Co
mitetului pentru Energia Nu
cleară. Astfel, în 1963 au fost 
îndrumate aproximativ 190 u- 
nități. De asemenea, numai în 
1963 au absolvit cursurile 
menționate 140 persoane cu 
studii superioare.

Nu pot să închei această 
schițare sumară fără a aminti 
că numeroase institute, create 
de regimul nostru de demo
crație populară, cum ar fi: 
Institutul de fizică din Bucu
rești, centrele de cercetări chi
mice ale Academiei, institute
le departamentale de chimie, 
un mare grup de institute me
dicale și multe altele au adus 
foloase remarcabile economiei 
naționale și sănătății publice, 
multe din ele fiind cunoscute 
pe arena științifică internațio
nală prin cercetările lor fun
damentale de mare valoare.

Rezultatele cercetărilor știin
țifice de bază și aplicate ale 
institutelor tehnico-științifice 
sînt publicate în revistele ro
mînești, editate în limba ro- 
mînă și în alte limbi de cir
culație internațională, precum 
și în reviste străine de spe
cialitate de mare prestigiu. De 
asemenea, oamenii de știință 
din Romînia au elaborat nume
roase monografii, tratate și 
manuale de reală valoare, a- 
preciate elogios în lume. Multe 
din ele au fost traduse în di
ferite limbi străine. Rezultate
le științifice romînești sînt co
municate și în conferințe, co
locvii și simpozioane interna
ționale. Savanții noștri se 
bucură de stimă, sînt solicitați 
să conducă diferite ședințe 
plenare, și li se încredințează 
sarcini importante în activita
tea științifică a acestor mani
festări, aplică experiența ro- 
mînească în diferite colaborări 
internaționale. Succesele obți
nute de știința noastră, presti
giul de care se bucură în lume, 
ilustrează marile posibilități și 
condițiile deosebit de prielni
ce create pentru oamenii de 
știință de regimul democrat- 
popular, de partidul nostru în
țelept.

Intelectualitatea constituie 
una din resursele cele mai pre
țioase ale unei societăți, ea 
contribuie la crearea noului, la 
învechirea noului, ea condițio
nează în orice caz. nemijlocit, 
mersul înainte. De aceea, par
tidul are atîta dreptate cînd 

pune un puternic accent pe 
stimularea resurselor intelec
tuale ale țării, pe educarea lor, 
pe crearea mijloacelor ca știin
ța și cultura să se dezvolte cu 
ajutorul lor.

Am apreciat, de la această 
înaltă tribună, cu deosebită 
bucurie, că știința și tehnica 
romînească au înregistrat 
multe succese demne de re
marcat, că ele au adus contri
buții masive la procesul de in
dustrializare a tării, la știin
ța universală.

La chemarea înflăcărată a 
partidului, oamenii de știință, 
tineri și vîrstnici, s-au arun
cat cu întreaga lor putere de 
muncă, cu tot talentul și ca
pacitatea lor creatoare, în în
cordarea măreață cerută de 
construirea socialismului. Ei

Cuvîntul deputatului 
Ștefan Matei

Planul și proiectul de buget 
pe anul 1964, prezentate în 
această sesiune a Marii Adu
nări Naționale, oglindesc gri
ja partidului și guvernului 
pentru industrializarea în 
ritm susținut a țării, pentru 
raționala repartizare terito
rială a forțelor de producție, 
pentru creșterea an de an a 
potențialului economic al re
giunilor mai puțin dezvoltate.

în regiunea Argeș, ținută în 
trecut într-o stare de înapoie
re economică și social-cultu- 
rală, industria era slab dez
voltată și consta numai din 
cîteva unități mărunte cu o 
tehnică înapoiată. E lesne de 
înțeles de ce participarea a- 
cestei regiuni la producția 
industrială a Romîniei bur- 
ghezo-moșierești nu a fost 
mai mare de 2 la sută în anul 
1938 și de ce nivelul de trai 
al oamenilor muncii era din
tre cele mai scăzute.

în anii regimului democrat- 
popular, regiunea noastră ca, 
de altfel, toate regiunile țării, 
a cunoscut o dezvoltare mul
tilaterală. Au luat ființă și se 
dezvoltă continuu importante 
ramuri industriale : metalur
gie și construcții de mașini, 
petrol, chimie, industrializa
rea lemnului, materiale de 
construcții și altele. Cit de ra
pid s-a dezvoltat economia 
regiunii, reiese din faptul că 
întreaga producție globală a 
anului 1938 se obține îh pre
zent în circa șase săptămîni. 
în ultimii 4 ani ritmul mediu 
anual de creștere a producției 
industriale a regiunii este de 
16 la sută - • superior ritmu
lui mediu de creștere pe țară.

Dezvoltarea economică a 
regiunii Argeș a fost posibilă 
ca urmare t acordării, an de 
an, de către stat a unor im
portante fonduri de investiții, 
care au permis realizarea de 
noi obiective industriale, pre
cum și dezvoltarea, reutilarea 
și modernizarea celor exis
tente.

Numai în anii 1960—1963 
au fost investite 6 miliarde 
lei, cu peste 2 miliarde mai 
mult decît în perioada 1955— 
1959.

Peste 63 la sută din aceste 
fonduri ai. fost destinate dez
voltării industriei, iar din a- 
cestea mai mult de 90 la sută 
au fost utilizate în ramurile 
construcției de mașini, petrol, 
cărbune, chimie, energie elec
trică, exploatarea și indus
trializarea lemnului.

Anul acesta a intrat parțial 
în funcțiune Combinatul de 
industrializare a lemnului din 
Pitești ev fabricile de : mo
bilă, placaj și plăci fibrolem- 
noase. Și în anul viitor se a- 
locă regiunii Argeș un volum 
însemnat de investiții, cu 40 
la sută mai mare decît în 
1963. A este fonduri sînt con
centrate în special spre ma
rile obiective industriale.

La Cheile Argeșului înain
tează lucrările Hidrocentralei 
„16 Februarie", măreț obiec
tiv al planului de 6 ani, care 
în stadiul de exploatare va 
avea o putere instalată de 
220 megawați, adică aproape 
o treime din întreaga putera 
instalată în centralele ener
getice din anul 1938. Acest 
nod hidroenergetic creează 
posibilitatea irigării a zeci de 
mii de hectare în bazinul 
Argeșului, va feri de inunda
ții importante suprafețe de 
teren agricol, va asigura mă
rirea debitului de apă pentru 
alimentarea Capitalei, creînd 
în același timp condițiile pen
tru amenajarea ulterioară a 
unei serii de microhidrocen- 
trale.

De asemenea, se desfășoară 
în ritm susținut lucrările de 
construcții-montaj la Uzina 
de aluminiu de la Slatina, 
care va avea o capacitate de 
producție de 50 000 tone alu
miniu și aliaje pe an. Avînd 
la bază rezervele de bauxită 
existente în țară, această u- 
zină va deschide perspectiva 
dezvoltării unei noi ramuri a 
metalurgiei neferoase de 
mare însemnătate pentru eco
nomia națională. Pe aceste 
șantiere lucrează mii de oa
meni, din care mulți altădată 
nu știau decît să țină coarnele 
plugului, și care acum au în
vățat meseriile de mineri, be- 
toniști, mecanici, electricieni 
etc., devenind muncitori de 
nădejde, pregătiți la cea mai 
bună școală — școala șantie
rului.

Țin să vă transmit hotărî- 
rea muncitorilor, tehnicienilor 

sînt fericiți de ce au putut rea
liza pînă în prezent, însă sînt 
perfect conștienți că în față le 
mai stă încă un drum lung de 
parcurs pentru ca rezultatul 
muncii lor să fie la înălțimea 
idealului pe care îl servesc 
astăzi. Ei sînt angrenați în- 
tr-o muncă severă și conti
nuă, pentru perfecționarea lor 
științifică, pentru gasirea ce
lor mai eficace mijloace de a 
răspunde la cerințele țării. 
Succesele obținute pînă acum 
sînt o chezășie că vor reuși 
mereu și mai bine. în viitor, 
pentru cea mai mare glorie a 
țării noastre, pentru fericirea 
poporului, pentru socialism, 
pentru comunism.

Subscriu in totul bugetul 
propus și voi vota pentru el 
cu toată încrederea.

și inginerilor de pe șantierele 
acestor mari obiective indus
triale de a lucra în ritmul 
care să asigure punerea lor 
în funcțiune la termenele pla
nificate și de a executa lu
crările la un înalt nivel cali
tativ.

Pentru aceasta ei vor da 
toată atenția metodelor mo
derne de lucru, bunei organi
zări a șantierelor, folosirii cit 
mai raționale a utilajelor de 
construcții, respectării întoc
mai a graficelor de execuție 
a lucrărilor. In legătură cu 
punerea în funcțiune în anul 
viitor a Uzinei de aluminiu de 
la Slatina, vom pregăti din 
timp cadrele necesare, la un 
nivel corespunzător tehnicii 
cu care este înzestrată această 
unitate, astfel încît să reali
zăm într-un timp cît mai 
scurt indicatorii tehnico-eco- 
nomici prevăzuți în proiecte.

Rezultate bune au obținut 
oamenii muncii din regiunea 
noastră și în alte domenii de 
activitate. In industrie, pla
nul producției globale pe anul 
1963 a fost îndeplinit cu 13 
zile mai devreme. Economiile 
peste plan se ridică la suma 
de 80 milioane lei, iar benefi
ciile suplimentare la 50 mili
oane lei.

Anul viitor sarcinile de 
plan ce revin regiunii noas
tre sînt mult sporite față de 
1963. Sînt prevăzute creșteri 
importante la producția glo
bală industrială, la producti
vitatea muncii. Economii și 
beneficii însemnate vor trebui 
să realizeze întreprinderile pe 
seama reducerii prețului de 
cost. Realizările obținute în 
acest an, hotărîrea oamenilor 
muncii din întreprinderile și 
organizațiile economice din 
regiunea noastră de a înfăp
tui politica partidului de dez
voltare continuă și în ritm 
susținut a economiei naționa
le sînt o chezășie sigură că 
aceste sarcini vor fi îndepli
nite exemplar.

Dezbătînd cifrele de plan 
pe anul viitor, colectivele de 
muncă din regiune analizeaza 
temeinic posibilitățile existen
te în întreprinderi, fac propu
neri concrete privind pune
rea în valoare a noi și im
portante rezerve interne, în 
scopul sporirii producției și 
productivității muncii,' îmbu
nătățirii calității produselor 
și realizării de cît mai multe 
economii și beneficii peste 
plan.

Și în agricultura regiunii 
Argeș, ca urmare a condiții
lor deosebite create de înche
ierea colectivizării, s-au obți
nut rezultate bune privind 
creșterea producției agricole 
vegetal, și animale. Un mare 
accent s-a pus și pe valorifi
carea terenurilor în pantă, e- 
rodate și slab productive. Pe 
baza sarcinilor trasate de 
conducerea partidului, Corni; 
tetul regional de partid și 
Sfatul popular regional au 
organizat desfășurarea unei 
largi acțiuni de amenajare și 
plantare a acestor terenuri 
cu pomi și viță de vie. La a- 
ceastă acțiune au participat 
zeci de mii de țărani, care au 
executat lucrări de desfundat, 
terasat și plantat pe 44 000 ha, 
transformînd astfel dealurile 
degradate, pe care altădată 
creșteau doar mărăcini, în li
vezi și podgorii înfloritoare. 
Valoarea acestor lucrări se 
ridică la suma de peste 
640 000 000 lei. Aceste reali
zări au fost posibile datorită 
măsurilor ce au fost luate 
pentru pregătirea unui mare 
număr de colectiviști, care au 
adus o contribuție însemnată 
la producerea materialului 
săditor, la înființarea și între
ținerea plantațiilor. In acest 
an, în afară de gospodăriile 
agricole de stat și stațiunile 
experimentale, care au altoit 
12 milioane vițe de vie, în 46 
gospodării agricole colective, 
unde au fost organizate pepi
niere viticole, s-au altoit 28 
milioane vițe de vie. Din a- 
cestea au rezultat peste 14 
milioane vițe de calitatea I, 
cu care se va planta în pri
măvara anului 1964 o supra
față de circa 4 mii hectare. 
Ținînd cont de experiența do- 
b’ndită, anul viitor se vor al
toi 40 milioane bucăți viță de 
vie în gospodăriile agricole 
colec .ve, ceea ce va permite 
plantarea în anul 1965 a unei 
suprafețe de 5 000 hectare. O 
atenție deosebită se va acorda 
îmbunătățirii sortimentului de 
soiuri în favoarea strugurilor 
de masă, care vor reprezenta 
40 la sută din totalul vițelor 

altoite In pomicultură, ne 
vom ocupa în mod deosebit de 
lucrările de întreținere in 
plantațiile tinere, fertilizarea 
solului și generalizarea expe
rienței acumulate în folosirea 
spațiilor dintre rindurile de 
pomi pentru cultivarea de 
plante furajere, cartofi, sfe
clă. arbuști fructiferi etc.

Extinderea sistemului agro- 
pomicol în anul 1964 pe o su
prafață de peste 30 000 hecta - 
re de plantații va crea noi po
sibilități de creștere a supra
fețelor ocupate cu plante fu
rajere și alimentare într-o 
zonă cu terenuri arabile re- 
strînse, ceea ce va duce la 
sporirea veniturilor gospodă
riilor agricole colective.

Intrarea pe rod a noilor 
plantații ridică probleme deo
sebite legate de depozitarea, 
conservarea și industrializa
rea în cele mai bune condiții 
a strugurilor și fructelor. In 
acest scop, vom lua din timp 
măsuri pentru construirea si
lozurilor de păstrare, a cen
trelor de industrializare și 
pentru o mai bună organizare 
a valorificării și desfacerii 
lor. In rezolvarea acestor pro
bleme, solicităm și sprijinul 
organelor centrale.

Cuvîntul deputatului 
Maxim Bergheanu

Oamenii muncii din regiu
nea Cluj, romîni, maghiari și 
germani, încadrați în efortul 
general al întregului popor, 
lucrează cot la cot în uzine, 
pe ogoare, școli și facultăți, 
instituții de cultură și artă — 
însuflețiți de dorința comună 
de a vedea patria noastră tot 
mai înfloritoare — își aduc 
contribuția lor entuziastă la 
desăvîrșirea construcției so
cialiste, la dezvoltarea econo
miei, științei, culturii și bună
stării poporului nostru.

Aș dori să mă refer la cî
teva aspecte mai importante 
din regiune.

Pe ansamBiul regiunii Cluj 
preliminăm O realizare a pla
nului de stat, pe anul în curs, 
la producția globală de 103,8 
la sută, iar Ia producția-mar- 
fă de 103,4 la sută. Pînă Ia 
data de 21 decembrie peste 40 
de întreprinderi din regiune 
au realizat planul anual, dînd 
peste plan însemnate canti
tăți de produse.

Colectivele întreprinderilor 
au fost îndrumate să acorde 
o atenție deosebită creșterii 
productivității muncii, prin 
punerea în valoare a tuturor 
resurselor existente. Ca urma
re, s-a depășit sarcina de 
creștere a productivității 
muncii pe anul în curs, reali- 
zîndu-se o creștere de 8,6 la 
sută față de nivelul atins în 
1962.

Organele locale de partid și 
de stat au analizat modul în 
care au fost realizate sarcini
le de creștere a productivită
ții muncii pe anul 1963 și, ți
nînd seama că în anul viitor 
productivitatea muncii va 
trebui să sporească pe regi
une cu 6,2 la sută, și-au pro
pus să orienteze activitatea 
întreprinderilor spre o mai 
bună organizare a producției, 
folosirea mai judicioasă a spa
țiilor de producție și a timpu
lui, cît și spre continua ridi
care a calificării muncitori
lor.

Problema calității produse
lor a constituit una din preo
cupările centrale ale colecti
velor uzinelor noastre. Pe bu
nă dreptate, darea de seamă 
asupra planului subliniază 
sarcinile ce ne revin pe anul 
viitor în îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor. 
Mi-aș permite să rețin atenția 
Marii Adunări Naționale cu 
cîteva realizări din regiune, 
pe această linie. Uzinele In
dustria Sîrmei-Cîmpia Turzii 
au obținut oțeluri superior a- 
liate pentru rulmenți, cu in
dici calitativi ridicați, care 
înainte se importau. Prin per
fecționarea documentației teh
nice și elaborarea unor proce
se tehnologice noi, Uzina „U- 
nirea“-Cluj a îmbunătățit ca
racteristicile constructive ale 
mașinilor de filat și răsucit 
fire, ceea ce dă posibilitate 
întreprinderilor cărora le sînt 
destinate să obțină o creștere 
a productivității muncii cu 
peste 25 la sută.

Colectivele unor întreprin
deri și-au concentrat atenția 
în direcția obținerii unor pro
duse deficitare în balanța e- 
conomiei naționale, cum sînt: 
pulberi metalice din care se 
obțin piese de precizie nece
sare construcției de mașini, e- 
lectrozi siderurgici metalizați 
și carbură de siliciu — pro
duse de calitate superioară 
care înlocuiesc cu succes pro
dusele similare importate.

Conștienți de răspunderea 
ce ne revine, de a da produse 
de o calitate tot mai bună la 
export, în anul 1964 vom a- 
corda un sprijin mai eficient 
uzinelor Tehnofrig pentru îm
bunătățirea parametrilor a- 
gregatelor frigorifice, Uzinelor 
Sodice, pentru lărgirea sorti
mentelor cerute la export, în
treprinderilor care produc ar
ticole de menaj, cît și celor 
de industrializare a lemnului.

Planul pe 1964 prevede și 
pentru regiunea noastră creș
teri însemnate față de reali
zările anului 1963. Astfel, pe 
întreaga regiune planul pro
ducției globale industriale 
sporește cu 17,7 la sută. Cele 
mai importante creșteri sînt 
în întreprinderile industriei

Nu m-am oprit asupra pro
ducției cerealiere. Noi sîntem 
conștienți că rezultatele obți
nute în acest domeniu nu sini 
la nivelul posibilităților re
giunii. Sintem hotăriți să ne 
îngrijim din timp de luarea 
tuturor măsurilor necesare 
pentru creșterea producției de 
grîu și porumb, astfel incit să 
asigurăm mărirea veniturilor 
colectiviștilor și să contribuim 
in mai mare măsură la spori
rea fondului central al statu
lui.

Cifrele bugetului pe anul 
1964 sint o dovadă grăitoare 
a preocupării partidului și 
guvernului pentru înflorirea 
patriei noastre și ridicarea 
continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Acest buget dă garanția că 
anul viitor va fi un an de noi 
și importante succese în ope
ra de desăvîrșire a construc
ției socialismului în țara 
noastră. De aceea, îmi voi da 
cu toată încrederea votul și a- 
sigur conducerea partidului și 
a statului nostru că oamenii 
muncii din regiunea Argeș nu 
vor precupeți nici un efort 
pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor ce 
le revin.

materialelor de construcții. în 
industria construcției de ma
șini și a prelucrării metale
lor.

Continuind politica justă a 
partidului de dezvoltare ar
monioasă a tuturor regiunilor 
țării, an de an, prin planul de 
stat, s-au alocat regiunii noa
stre importante fonduri de in
vestiții. Și în anul 1964 sînt 
acordate regiunii noastre pes
te 630 milioane lei pentru 
continuarea unor obiective 
industriale începute și cons
truirea de noi obiective. Am 
reținut din documentele pre
zentate aici necesitatea mo
bilizării tuturor forțelor pen
tru darea în funcțiune în ter
men și la capacitățile prevă
zute în proiect, a tuturor lu
crărilor de investiții. Vom 
crea condițiile necesare reali
zării planului prin asigurarea 
din timp a proiectelor și do
cumentațiilor, aprovizionarea 
cu utilaje și materiale nece
sare și organizarea mai bună 
a muncii pe șantiere.

Entuziasmul manifestat de 
oamenii muncii din regiunea 
noastră, angajamentele mobi
lizatoare pe care și le iau cu 
ocazia dezbaterii cifrelor de 
plan ce au loc în prezent sînt 
o garanție că planul va fi rea
lizat și depășit. Numai la 5 
întreprinderi, unde a avut 
loc dezbaterea cifrelor de 
plan, s-au luat angajamente 
de a se da peste plan produ
se în valoare de 17,5 milioane 
lei, de a se realiza economii 
la prețul de cost de peste 6,5 
milioane și beneficii de 5,5 
milioane lei. Aceasta demons
trează hotărîrea fermă a co
lectivelor de muncitori, ingi
neri și tehnicieni din regiu
nea noastră de a realiza pla
nul pe anul 1964 și, prin acea
sta, de a-și manifesta încă o 
dată adeziunea totală față de 
politica înțeleaptă a partidului 
nostru, pe care o simt ca ceva 
drag și apropiat lor, interese
lor lor și pentru a cărei reali
zare muncesc cu abnegație.

Regiunii Cluj, ca și altor 
regiuni, i-au fost alocate în
semnate investiții pentru dez
voltarea agriculturii. Ca ur
mare a ajutorului primit și a 
muncii rodnice a colectiviști
lor, gospodăriile colective 
s-au consolidat, s-au dezvol
tat și și-au sporit veniturile, 
ceea ce a dus la creșterea ni
velului de trai material și 
cultural al colectiviștilor.

Considerăm justă orienta
rea investițiilor în agricultură 
pe anul viitor : a acorda cre
dite cu prioritate gospodării
lor colective din zonele de 
deal pentru dezvoltarea creș
terii animalelor. Aceasta va 
contribui la o mai bună folo
sire a bazei furajere care e- 
xistă în aceste zone și va du
ce la sporirea efectivului de 
animale.

In darea de seamă prezen
tată Marii Adunări Naționale 
de președintele Consiliului de 
Miniștri se subliniază că sar
cina primordială în agricul
tură rămîne și pe mai departe 
creșterea producției de cere
ale. Noi înțelegem importanța 
și justețea acestei probleme, 
cît și sarcinile ce no revin.

Este știut că anul 1963 a 
fost un an secetos și în regiu
nea Cluj. Totuși, practica a 
demonstrat că acolo unde 
s-au aplicat metodele agro
tehnice înaintate efectele ne
gative ale secetei au fost ate
nuate. Astfel, gospodăriile de 
stat au realizat o producție 
medie de 2 200 kg grîu la ha 
și 3 000 kg porumb boabe la 
ha, reușind să livreze integral, 
la toate produsele, cantitățile 
prevăzute. Producții sporite la 
grîu, porumb și alte culturi 
au obținut și unele gospodării 
colective. Astfel, de pe întrea
ga suprafață cultivată cu 
grîu, G.A.C. Aiud I, Cășei, 
Bolduț și altele au realizat 
producții medii de 1700 și 2000 
kg la ha, iar G.A.C. din Dă- 
bica, Mirăslău, Mihai Viteazu, 
Răscruci și altele au obținut 
o recoltă medie de peste 2000 
kg porumb la ha.

învățînd din experiența fi
nilor trecuți, în regiune >-au 

luat măsuri pentru a pregăti 
mai bine recolta anului viitor. 
Ca prim obiectiv, incepind din 
toamna aceasta, s-a urmărit 
realizarea la timp a însămîn- 
țărilor de toamnă. în condiții 
agrotehnice superioare anilor 
trecuți. Griul a răsărit in în
tregime. o bună parte intrînd 
in iarnă în condiții optime. 
S-a acordat o atenție deosebi
tă realizării planului la ară
turi de toamnă. Circa 84 la 
sută din culturile prășitoare 
vor fi însămînțatc in arături 
de toamnă. Concomitent s-au 
luat măsuri de fertilizare a 
solului, de selecționare a so
iurilor celor mai potrivite, de 
amplasare a culturilor, ținînd 
seama de condițiile pedocli
matice, cît și de asigurarea u- 
nei densități corespunzătoare 
de plante la hectar, știut fi
ind că toate aceste măsuri vor 
duce la obținerea de producții 
sporite la hectar.

în regiunea noastră există 
condiții favorabile și tradiție 
în creșterea animalelor și în 
special a bovinelor și oilor, 
încărcătura la 100 ha este de 
36 bovine, din care 18 vaci. In 
ce privește producțiile reali
zate, cu toate succesele obți
nute, mai avem încă rezerve 
mari. Sîntem hotărîți să le 
punem în valoare pentru a 
obține sporirea simțitoare a 
producției de lapte și carne.

Vom acorda o mai mare a- 
tenție învățămîntuliM agro
zootehnic, pentru a înarma pe 
colectiviști cu cunoștințe mul
tilaterale. în felul acesta se 
vor crea condițiile necesare 
ridicării în continuare a agri
culturii regiunii, în raport cu 
posibilitățile de care dispu
nem, pentru satisfacerea în 
măsură sporită a nevoilor de 
consum ale colectiviștilor și a 
sporirii producției-marfă.

în anii puterii populare, 
prin grija partidului și guver
nului, Clujul a devenit unul 
din principalele centre uni
versitare ale țării. Aici se pre
gătesc specialiști în aproape 
toate domeniile de activitate. 
Cele șapte institute de învă
țămînt superior sînt frecven
tate, la cursurile de zi, de 
peste 12 000 de studenți, la 
care se mai adaugă circa 3 600 
de oameni ai muncii care ur
mează învățămîntul superior 
seral și fără frecvență.

în perioada 1958—1960, cen
trul nostru universitar s-a 
îmbogățit cu noi facultăți: 
științe economice, matemati
că, mecanică și medicină ve
terinară. Institutele de învă
țămînt superior din Cluj au 
fost înzestrate, an de an, cu

Cuvîntul deputatului 
Nicolae Giosan

Ca și celelalte sectoare ale 
economiei, agricultura s-a 
bucurat de un mare sprijin și 
o atenție deosebită din partea 
partidului și guvernului și 
personal din partea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Este suficient de arătat că in
vestițiile în agricultură în pe
rioada 1960—1964 se ridică Ia 
circa 21 miliarde lei, sumă 
care depășește prevederile 
Directivelor Congresului al 
III-lea pe întregul plan de 
6 ani.

Prin dezvoltarea într-un 
ritm rapid a industriei noas
tre socialiste și cu precădere 
a industriei grele, cu pivotul 
ei — industria constructoare 
de mașini — agricultura a 
fost înzestrată cu tractoare și 
mașini agricole din cele mai 
moderne care asigură un înalt 
grad de mecanizare a princi
palelor lucrări agricole și 
efectuarea lor în termeni 
optimi.

Ținînd seama de rezultatele 
țărilor mai avansate în meca
nizarea agriculturii, precum și 
de experiență proprie, specia
liștii din agricultură, în strînsă 
colaborare cu cei din indus
tria construcțiilor de ma
șini au stabilit noi tipuri de 
tractoare, pluguri, mașini de 
semănat, de recoltat, împrăș
tiat îngrășăminte și altele, 
care, introduse în producție, 
sporesc randamentul și ridică 
nivelul calitativ al lucrărilor 
agricole.

Industria chimică în plin 
avînt, a produs în 1963 de 3,6 
ori mai multe îngrășăminte 
minerale decît în 1959.

Terminarea colectivizării a 
creat condiții superioare pen
tru dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a agriculturii.

Reorganizarea conducerii a- 
griculturii. prin înființarea 
Consiliului Superior și a con
siliilor agricole regionale și 
raionale, a demonstrat că par
ticiparea oamenilor de știință, 
a celor mai buni specialiști 
care lucrează nemijlocit în 
producție la adoptarea hotă- 
rîrilor cu privire la dezvolta
rea agriculturii noastre și la 
traducerea lor în viață, dă re
zultate bune. Aceasta se re
flectă în succesele obținute în 
sporirea producției, în întări
rea economică și organizatori
că a unităților agricole socia
liste.

Știm cu toții că după o iar
nă lungă și grea, cu geruri rar 
întîlnite în părțile noastre, lu
crările agricole de primăvară 
au început cu aproape o lună 
mai tîrziu decît în alți ani; 
în cursul verii, seceta s-a re
simțit destul de puternic, în 
multe regiuni cantitatea de 
precipitații fiind mai mică de
cît în 1962. Datorită hărniciei 
colectiviștilor. lucrătorilor din 
gospodăriile de stat și S.M.T., 
care, sub îndrumarea organe

un însemnat număr de labo
ratoare, utilate cu aparatură 
din cea mai modernă.

Realizări însemnate s-au 
obținut și în ce privește îm
bunătățirea tot mai accentu
ată a condițiilor materiale de 
muncă și de trai ale studen
ților și cadrelor didactice. 
Astfel, au fost construite 11 
cămine moderne, un adevărat 
orășel al studenților, o canti
nă cu utilaj perfecționat, de 
mare capacitate, o casă de 
cultură. în prezent, numărul 
studenților care locuiesc în 
cămine și iau masa la cantine 
este de circa 8 000, iar peste 
7 000 studenți primesc burse 
de stat. în același timp au 
fost construite cîteva sute de 
apartamente pentru cadrele 
didactice.

Toate acestea constituie mi
nunate dovezi ale grijii pă
rintești pe care o poartă con
ducerea partidului și statului 
nostru tineretului universi
tar. Ele însuflețesc atît cadre
le didactice, cît și studenții 
să obțină rezultate tot mai 
bune în activitatea lor. Bilan
țul sesiunilor de examene din 
anul acesta arată o creștere 
simțitoare a numărului stu
denților care învață bine și 
foarte bine, pentru a deveni 
cadre de nădejde în opera de 
desăvîrșire a construirii so
cialismului în patria noastră.

La rîndul lor, cadrele de 
profesori și cercetători din 
institutele invățămîntului su
perior și ale filialei Academiei 
aduc contribuții valoroase la 
îmbogățirea științei și cul
turii romînești. Lucrări în do
meniul fizicii, chimiei, știin
țelor naturale, istoriei Romi- 
niei, matematicii și lingvisti
cii aparținînd oamenilor de 
știință și colectivelor de cer
cetări din Cluj se bucură de 
apreciere atît în țară, cît și 
peste hotare. In anul viitor 
vom orienta munca de cerce
tare științifică pentru o legă
tură și mai strînsă cu rezol
vare a problemelor ridicate de 
producție.

Politica înțeleaptă e parti
dului nostru mobilizează în- 
tr-un efort comun, într-o 
muncă creatoare entuziastă, 
întreaga intelectualitate din 
regiunea Cluj, care umăr la 
umăr cu ceilalți oameni ai 
muncii aduc o contribuție la 
progresul economiei, Ia înflo
rirea științei și culturii patriei 
noastre socialiste.

Vă încredințez. că oamenii 
muncii din regiunea Cluj 
nu-și vor cruța forțele pentru 
a realiza sarcinile ce le revin 
din planul de stat pe 1964.

lor și organizațiilor de partid 
și la indicația specialiștilor, au 
aplicat în mod diferențiat com
plexul de măsuri agrotehnice, 
s-au înlăturat în mare măsură 
efectele dăunătoare ale condi
țiilor climaterice nefavorabile.

Sînt deosebit de edificatoare 
rezultatele obținute la cultura 
porumbului care a avut cel 
mai mult de suferit de pe ur
ma secetei. Gospodăriile de 
stat din trustul Fetești au rea
lizat de pe întreaga suprafață 
de 15 870 ha cultivată cu po
rumb o producție medie de 
4 140 kg la hectar, iar în cele 
din trustul Sînnicolau Mare, 
pe suprafața de 13 800 ha, 3 860 
kg de porumb boabe Ia hectar. 
Realizări importante au obți
nut și multe gospodării colec
tive. Printre acestea pot fi 
amintite cele din raionul Ne
gru Vodă, care de pe o supra
față de 28 300 ha au recoltat 
în medie cîte 3 214 kg la hec
tar. Gospodăriile colective din 
raionul Slobozia, de pe supra
fața de 28 266 ha au realizat 
în medie cîte 2 800 kg la 
hectar.

Agricultura țării noastre dis
pune de însemnate rezerve de 
sporire a producției agricole, 
care pot fi puse în valoare 
prin aplicarea întregului com
plex de măsuri agrotehnice 
izvorîte din cuceririle științei 
și din practica unităților frun
tașe. Dacă unele unități, în
deosebi din regiunile Cluj, 
Iași, Bacău au obținut recolte 
de porumb cu mult sub posi
bilitățile de care dispun, a- 
ceasta se datorește faptului că 
nu s-au efectuat pe întreaga 
suprafață ogoare de toamnă, 
iar semănatul s-a făcut în ară
tură de primăvară, proaspătă, 
și la un nivel calitativ neco
respunzător.

Concentrarea producției de 
legume în bazine mari specia
lizate,. creșterea cointeresării 
materiale a producătorilor, au 
contribuit la obținerea de re
colte tot mai mari, îndeosebi 
la legumele timpurii, la o mai 
bună aprovizionare a popu
lației cu aceste produse. In a- 
cest sector s-au manifestat și 
unele deficiențe: producția d? 
legume nu a fost eșalonată pe 
o perioadă mai lungă, iar pre
luarea și valorificarea lor s-au 
făcut uneori cu întîrziere.

Cu toate că pomii și vița de 
vie au avut de suferit de pe 
urma gerurilor mari din iarna 
trecută, datorită măsurilor lua
te de către consiliile agricole, 
de specialiști, pentru aplica
rea în mod diferențiat a reco
mandărilor oamenilor de știin
ță cu privire la tăieri și alte 
lucrări agrotehnice, s-au asi
gurat recolte mari de fructe și 
struguri.

Eforturi susținute au fost 
depuse pentru dezvoltarea

(Continuare în pag a llt-a)
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creșterii animalelor. Sprijinite 
de stat prin credite, folosind 
și fondurile proprii, gospodă
riile colective au mărit fer
mele zootehnice. Astfel, nu
mărul animalelor proprietate 
obștească a crescut față de 
anul trecut cu circa 22 la sută 
la bovine, cu 20 la sută la 
porcine și cu 18 la sută la 
ovine.

Planul de stat pe anul vii
tor prevede sporirea simțitoare 
a producției în toate ramurile 
agriculturii, în vederea satis
facerii cerințelor de consum 
mereu crescînde ale popu
lației, asigurării materiei pri
me agricole pentru industrie 
și creării unor disponibilități 
pentru export. De la început 
trebuie să spunem că planul de 
stat pe anul 1964 privind agri
cultura este temeinic corelat 
cu posibilitățile unităților de 
producție și în măsură să fie 
îndeplinit și depășit, în condi
țiile unui an agricol normal. 
Pentru realizarea sarcinilor din 
planul de stat sînt prevăzute 
mijloacele financiare pentru 
mecanizarea și chimizarea a- 
griculturii, executarea lucră
rilor de hidroameliorații, ex
tinderea culturilor valoroase, 
a plantațiilor de vii și pomi, 
precum și pentru dezvoltarea 
zootehniei. Agricultura va fi 
dotată în 1964 cu peste 10 000 
tractoare fizice, 3 000 combine 
pentru recoltat păioase, aproa
pe 4 000 semănători și alte ma
șini agricole.

Statul vine în continuare în 
sprijinul dezvoltării și întări- 

* rii gospodăriilor colective, a- 
cordîndu-le credite pe termen 
lung în valoare de 1,1 miliar
de lei. La folosirea rațională 
și cu Simț gospodăresc a mij
loacelor materiale și finan
ciare înscrise în proiectul de 
buget pentru agricultură, tre
buie să adăugăm scoaterea la 
iveală a unor importante re
zerve interne ce există în toa
te unitățile agricole și care 
trebuie să fie o preocupare 
permanentă a lucrătorilor din 
agricultură.

Din inițiativa conducerii 
partidului s-au luat din timp 
măsuri importante pentru sta
bilirea mai judicioasă, mai 
reală, a producției la hectar, 
care ține seama de posibilită
țile fiecărei unități, de expe
riența acumulată în anii tre- 
cuți. în scopul realizării unor 
recolte mari la hectar, s-a ur
mărit așezarea fiecărei cul
turi in zonele cu condiții na
turale și economice cele mai 
favorabile unde, an de an, 
s-au obținut recolte bogate.

Ca și in anii precedenți. în 
anul 1964 se Va acorda în con
tinuare o atenție deosebită 
sporirii producției de cereale 
și în principal do grîu și po
rumb.

în toamna acestui an s-au 
însămînțat peste 3 155 000 ha 
cu grîu și secară, din care mai 
mult de 95 la sută cu sămînță 
din soiuri de grîu ameliorate 
și productive. Cu toate că 
toamna a fost secetoasă, însă- 
mințările s-au lacut în condi
ții agrotehnice mai bune și în 
termene mult mai scurte decit 
în anii trecuți. Cea mai mare 
parte a semănăturilor au in
trat bine dezvoltate și înfră
țite în iarnă.

Consiliul Superior al Agri
culturii a luat măsuri pentru 
ca consiliile agricole, specia
liștii. să controleze în perma
nentă starea de vegetație a 
culturilor, să ia cele mai co
respunzătoare măsuri de în
grijire a semănăturilor, de fo
losire chibzuită a îngrășămin
telor naturale și minerale, în
deosebi a celor azotoase, pen
tru stimularea plantelor care 
ies slăbite din iarnă.

Tot în această toamnă s-au 
pus bazele obținerii unor re
colte bogate și la culturile de 
primăvară. în acest scop au 
fost arate peste 4 milioane 
hectare, realizîndu-se cea mai 
mare suprafață cunoscută în 
agricultura țării noastre.

Prin munca intensă din ul
timii ani a institutelor de cer
cetări, a lucrătorilor din gos
podăriile de stat, s-a reușit să 
se asigure sămînță hibridă 
pentru întreaga suprafață cul
tivată cu porumb, precum și 
sămînță de calitate superioară 
de floarea-soarelul, sfeclă de 
zahăr și alte culturi.

Va spori simțitor producția

de legume și îndeosebi de le
gume timpurii. încă din aceas
tă toamnă au fost luate mă
suri pentru ca gospodăriile co
lective din jurul orașelor și 
centrelor muncitorești să-și 
dezvolte baza materială nece
sară sporirii recoltelor de le
gume. în scopul lichidării unor 
deficiențe care s-au manifes
tat ; s-a prevăzut eșalonarea 
producției și îmbogățirea sor
timentului de legume.

Efectivele de animale pre
văzute a se realiza la sfîrșitul 
anului 1964 în gospodăriile 
agricole colective, comparativ 
cu realizările preliminate în 
acest an, cresc cu aproape 16 
la sută la bovine, 20 la sută 
la porcine, 18 la sută la ovine, 
50 la sută la păsări. Și ceea 
ce este important este că ele 
se realizează în primul rînd 
pe seama prăsilei proprii.

Trebuie folosite din plin a- 
vantajele care decurg din Ho- 
tărîrile Consiliului de Miniștri 
cu privire la stimularea gos
podăriilor colective, a colecti
viștilor și a crescătorilor din 
zona de munte, pentru ca să 
se crească și să se vîndă, pe 
bază de contract, un număr 
cît mai mare de animale pen
tru carne, precum și cantități 
sporite de lapte, lînă, ouă. 
Pentru asigurarea măririi șep- 
telului și ridicarea productivi
tății animalelor este necesar 
ca din partea consiliilor agri
cole, a conducerii gospodăriilor 
colective și specialiștilor să e- 
xiste o mai mare preocupare 
pentru asigurarea animalelor 
cu furaje îndestulătoare, în- 
tr-un sortiment bogat și de 
calitate. Pentru aceasta, cei 
mai competenți specialiști 
trebuie să stabilească pe zone 
pedoclimatice și pe gospodării 
culturile furajere care asigură 
producțiile cele mai mari, bo
gate în unități nutritive și 
proteină.

în această perioadă, consi
liile de conducere, inginerii și 
medicii veterinari din gospo
dării își concentrează toată a- 
tenția pentru întreținerea în 
bune condiții a animalelor în 
timpul iernii, folosind cît mai 
rațional resursele de furaje 
existente; de asemenea, se 
desfășoară o activitate intensă 
pentru pregătirea din timp a 
răsadnițelor, a utilajului agri
col, a semințelor etc. în vede
rea bunei desfășurări a campa
niei agricole de primăvară.

în viața gospodăriilor colec
tive are loc un eveniment im
portant : adunările de dări de 
seamă, care analizează activi
tatea pe anul 1963 și aprobă 
planurile de producție și fi
nanciare pe anul viitor. Con
siliile agricole au luat măsuri 
ca gospodăriile colective să-și 
alcătuiască planuri de produc
ție bine chibzuite, și în adu
nările generale colectiviștii să 
dezbată temeinic activitatea 
consiliilor de conducere, să 
scoată în evidență posibilită
țile și căile de sporire a pro
ducției agricole în anul viitor.

Planul de stat pe anul 1964 
prevede sarcini sporite în do
meniul agriculturii. Realiza
rea acestora cere o muncă 
plină de entuziasm și pricepe
re. o preocupare continuă pen
tru folosirea gospodărească a 
mijloacelor materiale și finan
ciare.

Va trebui să perfecționăm 
în și mai mare măsură stilul 
de muncă al consiliilor agri
cole, al conducerii unităților 
agricole socialiste, respectînd 
cu grijă principiul care stă la 
baza acestei noi forme orga
nizatorice, de participare ne
mijlocită a oamenilor de știin
ță. a specialiștilor de înaltă 
calificare, a celor mai pregă
tite cadre care lucrează efec
tiv în unitățile de producție, 
la rezolvarea problemelor con
crete ale dezvoltării producției 
agricole.

Ne exprimăm convingerea 
câ harnica noastră țărănime 
colectivistă, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din agri
cultură, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, vor privi 
cu tot simțul răspunderii sar
cinile de plan pe anul 1964 și 
vor munci cu tot entuziasmul 
și priceperea lor pentru înde
plinirea acestora, pentru dez
voltarea agriculturi*, noastre 
socialiste.

Mă declar pe deplin de a- 
cord cu prevederile planului 
de stat și votez cu toată încre
derea proiectul de buget pe 
anul 1964.

Cuvîntul deputatului 
Banyai Ladislau

Am ascultat cu deosebită 
bucurie darea de seamă pre
zentată de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președinte
le Consiliului de Miniștri, re
feritoare la planul de stat, 
precum și raportul la buget.

îndeplinirea acestor planuri 
înseamnă noi și noi uzine, fa
brici, utilaje, mai perfecțio
nate pentru producerea bu
nurilor industriale și agricole, 
înseamnă noi instituții cultu
rale, noj eforturi creatoare.

Permiteți-mi să mă opresc 
asupra prevederilor referitoa
re la problemele învățamîn- 
tului și culturii, tărîm în care 
activez. Cheltuielile bugetare 
din ultimii ani demonstrează 
grija și atentia deosebită de 
care se bucură cultura în re
gimul nostru democrat-popu
lar. Cifrele statistice referi
toare la acest domeniu au 
profunde semnificații, ne ara
tă că socialismul este indiso
lubil legat de dezvoltarea im
petuoasă a culturii.

în invățămîntul de cultură 
generală sînt cuprinși în 
anul școlar 1963—1964 peste 
3 000 000 de elevi. Adăugind

la aceștia 260 000 elevi din în- 
vățămîntul profesional și teh
nic, precum și pe cei peste 
112 000 studenți din învăță- 
mîntul superior și raportînd 
totalul la populația țării, a- 
jungem la concluzia că la fie
care 5 locuitori unul studiază 
în diferite forme de învăță- 
mînt de stat.

Pentru a ilustra și mai bine 
dezvoltarea pe care a cunos
cut-o învățămîntul în anii 
construcției socialiste, dați-mi 
voie să mă refer la cifrele 
privind învățămîntul mediu. 
In această formă de învăță- 
mînt sînt cuprinși în actualul 
an școlar peste 370 000 elevi. 
Față de anul școlar 1938— 
1939, cînd numărul elevilor 
era de numai 29 000, aceasta 
reprezintă o creștere de a- 
proape 13 ori. O asemenea 
creștere ne scutește de orice 
comentariu.

Cît de mult contrastează 
situația de astăzi cu cea din 
regimul burghezo-moșieresc 
pe care am avut prilejul să o 
cunosc îndeaproape, ca tînăr 
profesor. începînd cu anul 
1930 ! Pe atunci, numărul mic

al liceelor, taxele școlare, 
cheltuielile de întreținere, 
precum și situația materială 
grea a oamenilor muncii fă
ceau aproape imposibil acce
sul fiilor de muncitori și ță
rani în școala medie.

Generalizarea — în anii din 
urmă — a învățămîntului de 
7 ani, încheierea în anul 1964 
a generalizării învățămîntu
lui de 8 ani, distribuirea gra
tuită a manualelor școlare 
pentru clasele I—VII, care se 
va extinde în 1964 și la clasa 
a VIII-a, se înscriu printre 
cele mai importante acțiuni 
pe acest tărîm.

în ce privește învățămîntul 
superior, numărul centrelor 
universitare a crescut la 15, 
față de cele 4 cîte au fost în 
1938, iar instituțiile de învă- 
țămînt superior existente a- 
cum cuprind 171 facultăți, 
față de numai 33, cîte au 
funcționat în 1938. Posibilită
țile largi, deschise tineretului 
dornic să dobinaească o cali
ficare superioară, sînt ilustra
te de faptul că în acest an 
universitar numai cursurile 
anului I cuprind un număr 
de studenți care depășește 
totalul studenților din țara 
noastră în oricare an univer
sitar din vremea regimului 
burghezo-moșieresc.

In anul 1963, învățămîntul 
superior a întărit rîndurile 
specialiștilor din producție, 
din sectorul social-cultural și 
din aparatul de stat cu 11 600 
de absolvenți.

Studenților le-au fost puse 
la dispoziție numeroase că
mine noi. Numai în Centrul 
universitar Cluj există 22 că
mine cu un număr de 6 500 
de paturi; în acest oraș sînt 
găzduiți în cămine 68 la sută 
dintre studenții care frecven
tează cursurile. Baza mate
rială a învățămîntului supe
rior a fost continuu îmbună
tățită prin amenajarea și uti
larea, la nivel tehnic cores
punzător, a noi și noi labora
toare, prin îmbogățirea foi> 
dului bibliotecilor, prin cons
truirea de săli noi destinate 
procesului de învățămînt.

Ca urmare a însemnatelor 
resurse bănești alocate an de 
an, s-a dezvoltat și baza ma
terială a institutelor de spe
cialitate ale Academiei R.P.R. 
Toate acestea oferă posibili
tăți tot mai mari pentru des
fășurarea unei rodnice activi
tăți de cercetare științifică.

Reorganizarea pe baze de
mocratice și științifice a în
vățămîntului a făcut posibilă 
îmbogățirea conținutului său, 
ridicarea continuă a nivelului 
pred rii. Școala nouă a asi
gurat tot mai mult legarea 
procesului de învățămînt de 
problemele concrete ale dez
voltării economiei și culturii.

învățămîntul seral și cel 
fără frecvență creează oame
nilor muncii posibilități să-și 
completeze studiile elementa
re, medii și superioare fără a 
ieși din producție.

Pregătirea tehnică profesio
nală a celor ce muncesc, for
marea de noi promoții de in
telectuali, legați trup și su
flet de popor, de năzuințele 
sale cele mai scumpe, fac par
te integrantă din procesul 
construcției socialiste, a cărei 
desăvîrșire necesită sute de 
mii de specialiști în toate do
meniile, cu o calificare profe
sională superioară și înarmați 
cu concepția materialist-dia- 
lectică despre lume și socie
tate.

Una din cuceririle de mare 
însemnătate ale regimului de
mocrat-popular o constituie 
unitatea și frăția oamenilor 
muncii de toate naționalitățile 
din țara noastră, făurită în 
lupta pentru construirea so
cialismului. Bucurindu-se în 
egală măsură de largile drep
turi și libertăți asigurate de 
democrația socialistă, alături 
de populația romînă, popu
lația maghiară, germană, toți 
cetățenii patriei noastre mun
cesc umăr la umăr în uzine, 
pe ogoare, în instituții pentru 
a crea bunurile materiale și 
spirituale necesare ridicării 
continue a bunăstării întregu
lui popor. Țot astfel, în școli, 
fiii lor învață împreună, în- 
trajutorindu-se frățește pen
tru a-și însuși cunoștințele 
bogate necesare viitoarei lor 
activități. învățămîntui nos
tru — prin numeroasele școli 
și secții cu limba de predare 
maghiară, germană, sîrbă etc. 
— asigură minorităților na
ționale dreptul și posibilitatea 
de a-și însuși cultura gene
rală în limba maternă. La 
mai multe facultăți funcțio
nează cursuri paralele în lim
ba maghiară. Școala noastră 
reprezintă un mijloc puternic 
de apropiere între tinerii de 
toate naționalitățile, de edu
care a lor în spiritul priete
niei frățești.

în patria noastră se desfă
șoară o bogată activitate edi
torială în limbile minorități
lor naționale. în anul 1962, de 
exemplu, au apărut în aceste 
limbi aproape 400 titluri de 
cărți, în peste 3 500 000 exem
plare. Zecile de ziare și re
viste în limbile maghiară, 
germană și altele se tipăresc 
în tiraje de aproape 700 000 
exemplare la o singură apa
riție. Numeroase teatre își 
desfășoară activitatea în aces
te limbi. în anii puterii popu
lare, literatura minorităților 
naționale a cunoscut o largă 
dezvoltare. Faptul că lucrări 
ale scriitorilor romîni se tra
duc ..i limbile minorităților 
național' și lucrări ale crea
torilor din rîndurile acestora 
sînt traduse în limba romînă 
contribuie la cunoașterea și 
prețuirea reciprocă a valorilor 
culturale, la o și mai strînsă

apropiere între oamenii mun
cii de diferite naționalități. 
Asigurarea unei temeinice e- 
ducații în spiritul dragostei 
fierbinți față de patria noas
tră scumpă, Republica Popu
lară Romînă, al frăției între 
oamenii muncii de toate na
ționalitățile, este una din pre
ocupările permanente ale 
partidului și statului nostru.

Statul nostru socialist dă o 
înaltă apreciere învățătorilor 
și profesorilor care se ocupi! 
cu dragoste și perseverență de 
instruirea și educarea tinere
tului școlar. Crearea unor 
condiții din ce în ce mai bune 
de viață și muncă pentru ca
drele didactice a devenit o 
preocupare permanentă a or
ganelor centrale și locale de 
partid și de stat. Sumele în
scrise în bugetul statului 
pentru dezvoltarea și buna 
funcționare a unităților de în- 
vățămînt au crescut simțitor 
de la un an la altul. în anul 
1964 această sumă se ridică la

mai mult de 6,2 miliarde lei, 
cu 666 milioane lei mai mult 
decît în anul 1963 și cu peste 
4 miliarde lei mai mult decit 
în anul 1955, deschizînd noi 
posibilități pentru dezvoltarea 
în continuare a învățămîntu
lui de toate gradele, a nivelu
lui său instructiv-educativ.

Sarcini tot mai mari și de 
răspundere ridică desăvîrși- 
rea construcției socialiste în 
fața noastră, a tuturora, in
clusiv în fața lucrătorilor 
din domeniul învățămîntului, 
științei și culturii. Atenția de 
care sîntem înconjurați ne 
creează îndatorirea de onoare 
de a răspunde cu exigență 
sporită față de noi înșine 
față de nobila misiune 
ne-a fost încredințată.

Apreciind că proiectul 
buget reprezintă o chezășie a 
dezvoltării înfloritoare a eco
nomiei și culturii patriei 
noastre socialiste, îl voi vota 
cu toată încrederea.

Cuvîntul tovarășului 
Bujor Almășan

în mersul nostru

energeticienii, con- 
din minele, uzinele

Realizarea în bune condiții 
a planului pe 1963 confirmă 
încă o dată faptul că poporul 
nostru urmează cu încredere 
politica partidului și guvernu
lui și luptă cu perseverență 
pentru realizarea ei.

Proiectul de plan pe anul 
1964, așa cum rezultă din ex
punerea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, reflec
tă mersul ascendent al econo
miei noastre naționale, demon
strează justețea sarcinilor ce 
derivă din prevederile planu
lui de 6 ani și constituie încă 
o etapă 
înainte.

Minerii, 
structorii
și șantierele aparținînd Mini
sterului Minelor și Energiei 
Electrice, mobilizați de orga
nizațiile de partid și sindicat, 
participă din plin cu multă 
însuflețire la lupta întregului 
popor și au bucuria de a ra
porta Marii Adunări Naționa
le realizarea și depășirea sarci
nilor de plan ce le-au revenit 
pe anul 1963. Planul produc
ției globale industriale se de
pășește cu 2,5 la sută, ceea ce 
reprezintă o creștere de 16 la 
sută față de anul 1962.

Munca plină de avînt a mi
nerilor din industria carboni
feră a avut și în acest an un 
rezultat remarcabil — 300 000 
tone de cărbune date peste 
plan. S-a produs în anul 1963 
cu 19 la sută mai multă ener
gie electrică decît în 1962 și 
aproape de două ori mai mult 
decît în 1959. De subliniat că 
aceste realizări au fost obținu
te în condițiile îndeplinirii și 
depășirii sarcinii de creștere a 
productivității muncii, care 
față de anul precedent repre
zintă o creștere de 9 la sută, 
și a sarcinii de acumulări, 
care se va îndeplini și depăși 
cu circa 8 la sută pe total mi
nister.

în anul 1963, ca urmare a 
efortului susținut pentru rea
lizarea planului de investiții, 
au fost date în funcțiune nu
meroase noi obiective energe
tice și miniere. A început să 
producă energie electrică ter
mocentrala Luduș, s-a dublat 
puterea instalată la termocen
trala de la Brazi, s-au pus în 
funcțiune primele hidroagre- 
gate de pe Bistrița în aval de 
Bicaz. S-au dat în exploatare 
noi linii pentru transportul 
energiei electrice : linia de 400 
kV. Luduș—Lemeșani, prin 
care se realizează interconec
tarea sistemului nostru energe
tic cu sistemele energetice ale 
altor țări socialiste, linia de 220 
kV. Sebeș—Hunedoara și alte 
linii de înaltă tensiune. A in
trat
preparare a cărbunilor de 
Coroești, instalația de cianu- 
rare a minereurilor Baia de 
Arieș, instalația de separare 
electromagnetică de la Bocșa. 
Prin construirea a două ba
raje la Secul, lîngă Reșița, și 
la Teliuc, lîngă Hunedoara, 
pe harta țării noastre au apă
rut în 1963 încă două lacuri de 
acumulare.

în același timp s-a lucrat 
susținut și la obiectivele in
dustriale care vor intra în 
funcțiune în 1964 și anii ur
mători.

în anul 1964, ministerului 
nostru îi revine sarcina de a 
spori producția globală cu 
15,3 la sută față de realizările 
din acest 
creștere 
energiei 
anului
producție date în funcțiune și 
cele ce se vor mai crea, garan
tează îndeplinirea acestei 
sarcini. Și în anul 1964 ni se 
alocă prin plan un volum im
portant de investiții, care se 
ridică la suma de peste 4,5 
miliarde lei, asigurîndu-se pu
nerea în funcțiune a 
importante obiective 
triale.

Politica partidului și
nului pentru electrificarea ță
rii este reflectată și prin vo
lumul de investiții destinat 
construcției unor importante 
obiective energetice. Astfel în 
anul 1964 va trebui să punem 
în funcțiune o putere instala
tă de 650 MW. ceea ce repre
zintă peste un sfert din pu
terea actuală instalată, se va

în funcțiune uzina de
la

an, cea mai mare 
revenind sectorului 

electrice. Realizările 
1963, capacitățile de

noi și 
indus-

guver-

Și 
ce

de

termina construcția prime, e 
tape a termocentralei Luduș. 
Se va da în funcțiune la în
ceputul anului 1964 un nou 
grup de 150 MW la termocen
trala Paroșeni, precum și un 
nou grup la termocentrala 
Grozăvești. Va produce ener
gie electrică prima centrală 
electrică modernă din Oltenia, 
cea de la Craiova. Va intra în 
funcțiune centrala electrică 
Pitești și se vor termina lu
crările de modernizare și ex
tindere a centralelor Reșița, 
Arad, Timișoara și altele. în 
anul 1964 vor fi date în func
țiune noi hidrocentrale pe 
Bistrița în aval de Bicaz. în 
același timp se continuă des
fășurarea lucrărilor pe cele
lalte șantiere energetice și mai 
ales pe șantierul hidrocentra
lei ,,16 Februarie" de pe Ar
geș.

Realizarea politicii de elec
trificare a țării, inițiată de 
partid prin planul de electri
ficare de 10 ani, a cărui orien
tare este întrutotul valabilă 
și în prezent, a 
formarea 
pregătite

condus la 
unor cadre bine 
de specialiști ener-

f
geticieni, care sînt capabili să 
proiecteze și să execute mari 
obiective energetice, de un 
înalt nivel tehnic. în acest 
sens, un exemplu grăitor este 
studierea și proiectarea de că
tre specialiștii noștri și cei 
iugoslavi a sistemului hidro
energetic și de navigație de la 
Porțile de Fier. Conform acor
dului recent încheiat între 
cele două state, lucrările pe 
acest mare șantier vor începe 
în anul 1964. Energeticienii și 
constructorii noștri sînt mîn- 
dri că li se încredințează o 
asemenea lucrare, care va 
pune la dispoziția sistemului 
nostru energetic o importantă 
cantitate de energie.

Drept 
politicii 
surselor 
fonduri 
ții sînt 
dezvoltarea în anul 1964 a in
dustriei miniere. Se va apro
pia de sfîrșit construcția com
plexelor miniere de la Moldo
va Nouă și Leșul Ursului. Vor 
intra în funcțiune 2 din cele 
3 mine de lignit care se con
struiesc în Valea Motrului-Ol- 
tenia, destinate pentru ali
mentarea cu cărbuni a centra
lei de la Craiova. Se vor des
fășura din plin lucrările pen
tru construcția minelor pentru 
cărbuni superiori de la Dîlja 
și Paroșeni din Valea Jiului.

Va fi dată în funcțiune o 
nouă uzină pentru prepararea 
mineurilor de fier la Teliuc și 
se vor executa lucrări de ex
tindere la numeroase mine și 
instalații existente.

Construcția noilor obiective 
miniere, pe lîngă că va duce 
la o sporire a producției de 
materii prime necesare indus
triei noastre, va asigura în a- 
celași timp și ridicarea indus
trială, culturală și socială a 
unor raioane din țara noastră, 
ca cele din nordul Olteniei, 
sudul Banatului și partea 
muntoasă din regiunea Su
ceava.

Ne 
seama 
revine 
unităților sale în legătură cu 
punerea în funcțiune în ter
men a centralelor electrice. 
Aceasta. împreună 
re mai rațională 
electrice, va duce

urmare a aplicării 
de valorificare a re- 
mineiralc ale țării, 

importante de investi- 
prevăzute și pentru

dăm perfect de bine 
ce mare răspundere 

ministerului nostru și

cu o folosi- 
a energiei 

la asigura-

rea cererilor mereu crescânde 
ale industriei și populației.

Intrarea în producție a noi
lor unități 
alte sute 
cărbuni și 
necesare 
miei, 
extracția minereurilor 
feroase, und® în anul 1964 se 
realizează creșteri de 2,7 ori 
lir cupru, 1,8 ori la plumb și 
2,3 ori la zinc în concentrate 
față de 1959, punerea în func
țiune in 
biective 
sarcinilor 
de 6 ani.

Iată de 
ne concentrăm toate forțele 
pentru realizarea în termen a 
obiectivelor amintite.

Documentația tehnică pe 
baza căreia se execută investi
țiile este în cea mai mare 
parte asigurată, ceea ce per
mite constructorilor noștri sa 
lucreze mai bine.

La aceste obiective impor
tante trebuie să montăm uti
laje de cea mai bună calitate 
și la un înalt nivel tehnic, 
fapt ce presupune din partea 
noastră o exigență sporită la 
montarea și recepția lor.

întrucît aprovizionarea rit
mică cu materiale asigură 
desfășurarea normală a acti
vității pe șantiere, vom coor
dona mai bine realizarea pla
nului de aprovizionare, vom fi 
mai pretențioși față de furni
zori și vom lua toate măsurile 
pentru înlăturarea risipei și 
folosirea cît mai economicoasă 
a materialelor.

Obiectivele arătate mai sus, 
precum și cele care urmează 
a se dezvolta, vor atrage în 
industrie un număr însemnat 
de noi muncitori. Am luat și 
vom lua în continuare măsuri 
pentru pregătirea profesională 
a acestora, 
apartamente 
nul pe anul 
torul nostru 
tribuie la stabilizarea cadre
lor de muncitori la obiecti
vele ce se construiesc și îm
bunătățesc condițiile de trai 
ale muncitorilor din unitățile 
existente.

Referindu-ne la bugetul de 
stat pe anul 1964 prezentat 
Marii Adunări Naționale spre 
aprobare, constatăm că el 
oglindește dezvoltarea în con-

miniere reprezintă 
de mii de 
minereuri 
dezvoltării 

Numai în ce

tone de 
atît de 

econo- 
privește 

ne-

termen a noilor o- 
asigură realizarea 
prevăzute în planul

ce este important să

Cele 6 000 
prevăzute în 
1964 pentru 

de activitate

de 
pla- 
sec- 
con-

economiei noastre 
creșterea venitului

tinuare a 
naționale, 
național și superioritatea orîn- 
duirii nostre socialiste. Con- 
știenți fiind că realizarea pre
vederilor acestui buget depin
de în primul rînd de modul 
cum vom munci pentru obți
nerea acumulărilor bănești, 
izvorul principal al venituri
lor statului, vom îmbunătăți 
organizarea producției pentru 
a îndeplini și depăși sarcina 
de creștere a productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor 
de producție. Realizarea și 
depășirea în continuare și în 
ânul 1964 a sarcinii de creș
tere a productivității muncii 
este cu atît mai necesară în 
industria minieră unde, dato
rită specificului acestei indus
trii, manopera ace o pondere 
importantă în prețul de cost.

Pentru aceasta vom conti
nua acțiunea de sistematizare 
și modernizare a minelor 
existente prin care se elimină 
locurile de muncă înguste, se 
concentrează și se perfecțio
nează procesul de producție, 
în legătură cu aceasta are o 
mare importanță introducerea 
în continuare și cu perseveren
tă a metodelor noi de exploa
tare a zăcămintelor. Mecani
zarea principalelor operațiuni 
din subteran și suprafața, pe 
lîngă că absolvă minerii de o 
muncă grea, permite și o creș
tere rapidă a productivității 
muncii. Vom continua să in
troducem în abataje combine 
și alte mecanisme corespunză
toare condițiilor noastre de 
zăcămînt. Pe baza planului 
comun întocmit cu Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini vom dota minele 
noi utilaje, de randamente 
mai sporite, 
concentra i 
sectoarele i 
cea mai mare eficiență.

Fiind convins că prevederile 
planului și bugetului pe anul 
1964 reprezintă încă un pas 
înainte în dezvoltarea econo
miei noastre naționale, mă 
declar întru totul de acord cu 
acestea, angajîndu-mă în fața 
dv. să mobilizez aparatul mi
nisterului pentru realizarea a- 
cestor prevederi în cele mai 
bune condiții.

cu

. pe care le vom 
în primul rînd în 
în care pot avea

Marea 
Republicii 
hotărăște :

LEGEA
pentru aprobarea bugetului de stat

Republicii Populare Romîne pe anul 1964
Adunare Națională a 

Populare Romîne
91.232,3 milioane lei, cu o

Art. 1. — Se aprobă bugetul 
de stat pe anul 1964 la veni
turi în sumă de 92.132,3 mili
oane lei și la cheltuieli în sumă

de 
depășire a veniturilor față de 
cheltuieli de 900,0 milioane lei.

Art. 2. — Se stabilește ur
mătoarea repartizare a veni
turilor și cheltuielilor bugetu
lui de stat pe anul 1964 :

Pentru echilibrarea bugete
lor sfaturilor populare se a-

proba următoarele dotații din 
bugetul republican :

— în milioane lei — 
Venituri Cheltuieli

— La bugetul republican, inclusiv 
bugetul asigurărilor sociale de stat

— La bugetele sfaturilor populare .

Art. 3. — Veniturile bugetu
lui de stat pe anul 1964 de la 
întreprinderile și organizațiile 
economice de stat și coopera
tiste se stabilesc în sumă de 
87.032,9 milioane lei.

Art. 4. — Veniturile bugetu
lui de stat pe anul 1964 din 
impozite și taxe de la popu
lație se stabilesc în sumă de 
5.099,4 milioane lei.

Art. 5. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1964 
pentru finanțarea economiei 
naționale se stabilesc în sumă 
de 58.481.9 milioane lei, din 
care 25.655,1 milioane lei pen
tru finanțarea investițiilor ca
pitale.

Art. 6. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1964 pen
tru finanțarea acțiunilor 
cial-culturale se stabilesc 
sumă de 20.635,0 milioane 
din care :

a) pentru finanțarea acți
unilor înscrise în bugetul a- 
sigurărilor sociale de 
4.771,0 milioane lei ;

b) pentru învățămînt 6.208,8 
milioane lei ;

c) pentru știință și 
1.667,0 milioane lei :

d) pentru sănătate, 
deri sociale și cultură
și sport 5.348,2 milioane lei ;

e) pentru plata alocației de

so- 
în 

lei,

stat,

cultură

preve- 
fizică

Rr. 
crt.

Regiune» 
«tu oralul

77.294.6
14.837.7

76.394.6
14.837.7

stat pentru copii și a ajutoru
lui familial de stat 2.640,0 mi
lioane lei.

Art. 7. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1964 pen
tru întreținerea organelor pu
terii și administrației de stat, 
a organelor judecătorești și a 
procuraturii se stabilesc în 
sumă de 2.097,4 milioane lei.

Art. 8. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1964 pen
tru apărarea statului se stabi
lesc în sumă de 4.110,0 mili
oane lei.

Art. 9. — Fondul de rezervă 
bugetară se stabilește în sumă 
de 2.134,4 milioane lei, din care 
2.034,4 milioane lei în bugetul 
republican la dispoziția con
siliului de miniștri și 100,0 mi
lioane lei în bugetele sfaturi
lor populare ale regiunilor și 
ale orașelor București și Con
stanța, la dispoziția comitete
lor executive ale sfaturilor 
populare respective, potrivit 
repartizării prevăzute în buge
tul de stat.

Art. 10. — Volumul bugete
lor sfaturilor populare pe re
giuni și orașele București și 
Constanța, al cotelor defalcate 
din impozitele și veniturile re
publicane și soldurile tranzi
torii, se stabilesc după cum ur
mează :

— în mii lei —

Venituri

caic
cola defalcat*

Tata din im^oxttak Cheltuieli 
»l TealtiMlk 
i-eoubltnaiie

Soi duri 
trutftorli. 

ta »/»i» 
vealturtlor 
M «îhfltu- 

tall lor

1. Argeș . « , , 788.467 406.840 788.467 6.000
2. Bacău . . » . 683.384 437.820 683.384 5.000
3. Banat . « « . 993.787 504.930 993.787 7.000
4. Brașov . . > . 869.120 460.560 869.120 5.000
5. București . , . . 844.615 471.920 844.615 ' 7.000
6. Cluj .... . 892.678 559.980 892.678 7.000
7. Crișana . . . . 596.030 349.500 596.030 5.000
8. Dobrogea . . . 418.419 216.250 418.419 4.000
9. Galați . . . . 990.579 543.150 990.579 6.000

10. Hunedoara ■ 646.733 146.110 646.733 4.000
11. Iași .... . 852.569 355.300 852.569 6.000
12. Maramureș . . 642.030 344.700 642.030 4.000
13. Mureș—Autono-

mă Maghiară 661.489 412.175 661.489 5.000
14. Oltenia . . 986.336 534.100 986.336 7.000
15. Ploiești . . 846.284 453.740 846.284 7.000
16. Suceava . . ■ 639.122 338.000 639.122 5.000
17. Orașul Bucu-

rești . . . 2.187.380 1.305.185 2.187.380 9.000
18. Orașul Constan-

ta ................. 298.667 124.360 298.667 1.000

Total : 14 837.689 8.264.630 14.887.689 100.000

din 
«niturile 
S M.T-

— Regiunea Argeș . • t 1*4 4 * 169.681 mii lei

— regiunea București • • S • • • • 67.738 mii lei
— regiunea Crișana • • • « 30.709 mii lei
— regiunea Dobrogea « • a • ■ 4 • 82.601 mii lei
— regiunea Galați • • • • • 4 • 165.501 mii lei
— regiunea Iași . • h a • « • 283.277 mii lei
— regiunea Maramureș • • 89.887 mii lei
— regiunea Oltenia • • 4 170.473 mii lei
— regiunea Suceava « ♦ 4 a « 4 • 114.340 mii lei
— Orașul Constanța « 4 • a a • 4 73.882 mii lei

Art. 11. — Pentru anul 
se aprobă următoarele 
defalcate din impozitele ț

1964 
cote 

i ve-

niturile republicane, la buge
tele sfaturilor populare ale re
giunilor și orașelor București 
?i Constanța :

Pcomiui de o« t < i a r •

din impozitul 
pe circulația 
inirfurilor de 
la Intreprtn- 
dările locole 

I unitățile 
'ooperatlei

din 
mpozitu 

pe 
-«niturile 
agricole 

ale 
lOpuiatie:

Nr. 
ert.

din impo
Regluau ritul pe

«iu or«fui ’«niturile 
oopulatle*

1. Argeș . , , 100 100 100 100
2. Bacău . ( i 90 100 70 74
3. Banat . « . 60 100 45 41
4. Brașov . , ( «0 100 50 57
5. București . , 100 100 100 40
6. Cluj . « ( 100 100 80 72
7. Crișana . « « 100 100 100 80
8. Dobrogea , ■ 100 100 100 50
9. Galați . . ( 100 100 100 100

10. Hunedoara . « 100 100 85 79
11. Iași . > 100 100 100 100
12. Maramureș 100 100 100 100
13. Mureș-Autonomă

Maghiară « 100 100 75 81
14. Oltenia . . , 100 100 100 80
15. Ploiești ( ( 40 100 55 76
16. Suceava . , 100 100 100 100
17. Orașul București 80 100 85 37
18. Orașul ConstanțB 100 100 100 —

Art. 12. — Consiliul de Mi- condiții a bugetului de stat pe
niștri va lua măsurile necesare anul 1964.
pentru asigurarea realizării Art. 13. — Se aprobă contul
integrale și la timp a venitu
rilor bugetare și pentru utili
zarea judicioasă a fondurilor 
alocate întreprinderilor, celor
lalte organizații economice și 
instituțiilor bugetare, în vede
rea executării în cît mai bune

general de execuție a bugetu
lui de stat pe anul 1962, la ve
nituri în sumă de 76.299,6 mi
lioane lei și la
sumă de 73.106,1
cu o depășire a 
față de cheltuieli
3.193,5 milioane lei.

cheltuieli în 
milioane lei, 

veniturilor 
în sumă df
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• A început tradi
ționalul turneu inter
național masculin de 
baschet de la Liege. în 
prima zi, echipa ora
șului Liege a învins 
cu 66—53 (30—25)
reprezentativa Istan- 
bulului. Echipa Stan
dard Liege a întrecut 
cu 82—67 (32—31) 
selecționata Elveției.

întîlniri terminîndu-se 
la egalitate.

• In campionatul 
unional de șah, Gip- 
slis a făcut remiză cu 
Osnos, iar Gheller a 
cîștigat la Bondarev-

• In ultimul meci 
al turneului care l-a 
întreprins în Liban, e-

final

chipa sovietică de fot
bal Șahtior a jucat 
la Beirut cu o selec
ționată a cluburilor lo
cale. Au cîștigat cu 
7—1 fotbaliștii de la 
Șahtior.

ski. Clasamentul 
al campionatului este 
următorul: Spasski,
Holmov, Stein, cu cite 
12 puncte, Bronstein, 
Gheller, Suetin, cite 
11,5 puncte. Conform 
regulamentului, pen
tru desemnarea învin
gătorului va avea loc 
un meci de baraj între 
Spasski, Holmov și 
Stein. Acest meci se 
va disputa între 7 și 
15 ianuarie let Mos
cova.

• Atletul sovietic 
Valeri Brumei a pri
mit titlul de cel mai 
bun sportiv din lume 
al anului 1963, în ur
ma anchetei inițiate 
de agenția bulgară de 
presă B.T.A., la care 
au participat redacțiile 
sportive a 12 agenții 
internaționale de pre- 
•ă. Brumei a totalizat 
120 puncte, fiind ur
mat de J. Pennel 
(S.U.A.) — atletism 
89 puncte, R. Scho- 
lander (S.U.A.) — at
letism 69 puncte, Iang 
— atletism 65 puncte, 
Nilsson (Suedia) — 
patinaj 55 puncte, Sim 
Kim-Dan (R.P.D. Co
reeană) — atletism 42 
puncte, L. Iașin 
(U.R.S.S.) — fotbal 41 
puncte, J. Clark (Sco
ția) — automobilism 
33 puncte, J. Vlasov 
(U.R.S.S.) — haltere 
28 puncte și M. Jazy 
(Franța) — atletism 
27 puncte.

MOSCOVA 28.— Corespon
dentul Agerpres la Moscova 
transmite :

Sîmbătă seara, la Clubul 
Uzinelor de rulmenți din Mos
cova a avut Ioc adunarea fes
tivă a reprezentanților opiniei 
publice din capitala sovietică 
în cinstea celei de-a 16-a ani
versări a proclamării R.P. Ro- 
mîne, la care au luat parte 
muncitori, studenți, oameni de 
cultură, ziariști. In prezi
diu au luat loc E. I. Afana
senko, ministrul învățămîntu- 
lui R.S.F.S.R., președintele A- 
sociației de prietenie sovieto- 
romîne, N. P. Firiubin, locții
tor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., I. I. Țvet- 
kov, locțiitor al ministrului 
culturii al U.R.S.S., alte perso
nalități sovietice, precum și 
Gheorghe Stoian, însărcinatul 
cu afaceri al R.P.R. la Mos
cova.

Adunarea a fost deschisă de 
E. I. Afanasenko.

A. V. Grebnev, redactor-șef 
adjunct al ziarului „Izvestia" 
și vicepreședintele Asociației 
de prietenie sovieto-romîne, a 
vorbit despre succesele obținu
te de poporul romîn pe calea 
desăvîrșirii construcției socia
liste. Au mai vorbit A. A. 
Gromov, directorul Uzinelor de 
rulmenți nr. 1, și studenta 
T. M. Borisova. Gheorghe 
Stoian, care a luat apoi cuvîn
tul, a vorbit despre relațiile 
de prietenie și colaborare fră
țească dintre popoarele romin 
și sovietic.

TOKIO. — La Tokio a avut 
loc o ședință festivă consacra
tă celei de-a 16-a aniversări a 
proclamării R. P. Romîne, or
ganizată de Asociația de prie
tenie Japonia-Romînia. Criti
cul de artă Y. Yamamura, 
care a vizitat țara noastră, a 
vorbit despre realizările 
poporului romîn în dezvoltarea 
economică și culturală a țării 
sale. Cu aceeași ocazie a avut

loc ceremonia de închidere a 
cursurilor de limba romînă pe 
anul 1963. In numele absol
venților a vorbit prof. Tanaka 
de la Universitatea din Tokio.

BRUXELLES 28 (Agerpres). 
Asociația culturală Belgia-Ro- 
mînia a organizat la Bruxelles 
o gală de filme consacrată ce
lei de-a XVI-a aniversări a 
proclamării R. P. Romîne.

Cu acest prilej, senatorul 
Ed. Machtens, președintele 
grupului parlamentar de prie
tenie Belgia-Romînia a vorbit 
despre vizita delegației parla
mentare belgiene în țara noas
tră, despre dezvoltarea econo
miei și culturii românești, 
despre stadiul relațiilor dintre 
Belgia și Romînia.

Au luat parte: senatori, de- 
putați, oameni de afaceri, pre
cum și membri ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
Bruxelles.
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O imagine a Havanei, frumoasa capitală a Cubei

Vești din Cuba

• PE SCURT
• Palatul Sporturi

lor din Istanbul a găz
duit a doua întîlnire 
internațională de lupte 
clasice dintre selecțio
natele Turciei și> 
U.R.S.S. Din nou vic
toria a revenit luptă
torilor sovietici: 6,5— 
1,5 puncte. Cea mai 
rapidă victorie a rea
lizat-o Kirov, care l-a 
învins în tuș în mi
nutul 5 pe Gurguz. 
Rîbalko a cîștigat la 
puncte întilnirea cu 
Berton Refat. Pentru a 
a doua oară, Abașidze 
și Kaplan au terminat 
la egalitate, 
sovietici nu 
dut nici un

Luptătorii 
au pier- 

meci, trei

• Echipa de tenis a 
S.U.A. a cîștigat în a- 
cest an „Cupa Davis", 
învingînd la Adelaida 
cu 3—2 echipa Aus
traliei. în ultima zi, 
Roy Emerson (Austra
lia) l-a întrecut cu 
6—2 ; 6—3 ; 3—6 ; 
6—2 pe Dennis Ral
ston (S.U.A.), iar în 
meciul decisiv McKin
ley (S.U.A.) a cîștigat 
cu iO—12; 6—2; 
9—7; 6—2 parti
da cu tînărul aus- 
partida cu tînărul aus
tralian Join Newcom
be. Echipa S.U.A. nu 
a mai cîștigat „Cupa 
Davis" din 1958, tro
feul revenind de 4 ori 
consecutiv echipei 
Australiei.

• In turneul pre- 
olimpic de volei (zona 
asiatică) de la New 
Delhi au fost progra
mate alte trei întîl- 
niri. La masculin, Iran

catastrofa vasului
@ PE SCURT e PE SCURT ®
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a învins cu 3—o pe 
Pakistan, iar Coreea 
de sud a întrecut cu 
3—1 Izraelul. Echipa 
feminină a Iranului a 
învins cu 3—o echipa 
Indiei.

(Agerpres)

ridicarea caliiieării profesionale
(Urmare din pag. I)

la noi în întreprindere) parti
cipă și își însușește cunoștin
țele predate la cursuri, cum 
studiază bibliografia, ce au în
țeles tinerii din conferințele 
prezentate și mai ales cum a- 
plică în practică cele învățate.

întreprinderea în anul 1934 
are sarcini sporite. Astfel, pro
ductivitatea muncii crește cu 
6,9 la sută, indicii de u- 
tilizare a masei lemnoase 
cresc la fag cu 1,5 la sută. 
Pe lîngă alte măsuri lua
te în scopul realizării sar
cinilor de plan, ridicarea 
continuă a calificării muncito
rilor din exploatări va fi și în 
1964 una din problemele prin
cipale care va sta în atenția 
noastră. în această direcție 
am obținut și o oarecare ex
periență, așa că este posibil să 
desfășurăm o activitate și mai 
bogată. începînd de la 3 ia
nuarie, vom redeschide activi
tatea cursurilor de ridicare a 
calificării în care vor fi cu
prinși peste 1 500 de munci
tori. Ținînd seama de faptul 
că se vor mai introduce unele 
mecanisme noi — cum ar fi 
funicularul tip „fire simple"

pentru scoaterea lemnului mă
runt de foc (crăci legate în 
snopi) — se vor ține lecții pri
vind funcționarea acestora. De 
asemenea, se va mai ține un 
ciclu de lecții pentru cunoaște
rea temeinică a mecanismelor 
existente și lecții privind uti
lizarea la maximum a mate
rialului lemnos.

Intenționăm ca în viitor să 
folosim mai mult cartea teh
nică de specialitate. Și, în le
gătură cu aceasta, aș propune 
centrului nostru de documen
tare tehnică din minister, E- 
diturii tehnice, să studieze po
sibilitatea de a edita cărți de 
nivel mediu, accesibile munci
torilor. Ar fi bine dacă, îna
inte de a se edita o lucrare, ar 
fi consultate întreprinderile 
forestiere 
pentru ca 
sibilitatea 
tirajul.

Folosind experiența anului 
trecut avem certitudinea că în 
anul 1964 — sub îndrumarea 
permanentă a organizației de 
partid — vom reuși să obți
nem rezultate mai bune în 
valorificarea superioară a ma
sei lemnoase.

(prin D.R.E.F.-uri) 
editura să aibă po- 
de a aprecia just
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„Laconia"
ATENA. — La 27 decembrie, 

Direcția Centrală a portului 
Pireu a deschis o anchetă pre
liminară asupra catastrofei va
sului „Laconia". După cum a de
clarat ministrul grec al marinei 
comerciale, Polyhronidis, an
cheta se va desfășura într-un 
timp foarte rapid, avînd drept 
scop să examineze plîngerile 
formulate de către numeroși 
pasageri împotriva membrilor 
echipajului vasului.

Vasul „Laconia", 
căruia incendiul n-a 
stins, continuă să
de două remorchere și există 
pericolul să se scufunde. După 
cum se relatează într-un mesaj 
transmis de pe un remorcher 
portughez, „Laconia" a suferit 

■ avarii mari, iar nivelul apei în 
calele sale crește mereu.

MOSCOVA — Delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Algeriene Democra
tice și Populare, în frunte cu 
Hadj Ben Alla, a părăsit Mos
cova, la 28 decembrie, îndrep- 
tîndu-se spre patrie.

In aceeași zi, delegația a so
sit la Alger.

luat ființă prinlr-o 
tată de guvernul 
după 
acestei țări.

proclamarea

hotărîre adop- 
Kenvei. Îndată 
independentei

Lee Rankin,

la bordul 
fost încă 
fie tras

HAVANA. — După cum trans
mite agenția TASS, la 28 decem
brie a sosit la Havana delegația 
sovietică care va participa la fes
tivitățile ce se vor organiza cu 
prilejul celei de-a 5-a aniversări a 
victoriei revoluției cubane. Dele
gația este condusă de N. V. Pod- 
gornîi, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

NEW YORK.
consilier juridic al comisiei prezi
dențiale însărcinată cu ancheta
rea asasinării președintelui Ken
nedy/, a anunțat că comisia va 
audia pe văduva lui Lee Oswald, 
asasinul prezumtiv al lui ]ohn 
Kennedy. Audierea va avea loc la 
Dallas în cursul lunii ianuarie. 
După cum s-a anunțat, procesul 
lui Jack Ruby, asasinul lui Os
wald, va începe tot la Dallas la 
3 februarie.

Arabe a propus ziua de 13 ianua
rie. Alte state au sugerat însă 
ziua de 6 ianuarie. In următoare
le zile se așteaptă părerea statelor 
arabe pentru stabilirea unei date 
precise a conferinței.

WASHINGTON. — La 28 de
cembrie Ludwig Erhard, cancelarul 
R.F. Germane, însoțit de minis
trul afacerilor externe, Gerhard 
Schroeder, de alți membri ai 
guvernului și de consilieri, a so
sit Ia baza aeriană Bergstrom 
unde a fost întîmpinat de preșe
dintele Lyndon Johnson și secre
tarul de stat Dean Rusk.

-----o-----

Diferendul dintre

ABIDJAN 28 (Agerpres). — 
Maurice Jameogo, primul mi
nistru al Voltei Superioare și 
președintele Uniunii afro-mal- 
gașe, i-a convocat pe șefii ce
lor 14 state africane membre 
ale uniiinii la o conferință 
extraordinară ce urmează să 
aibă loc la 5 ianuarie, la 
Abidjan, pentru soluționarea 
diferendului izbucnit între 
Dahomey și Niger.

După cum s-a mai anunțat, 
în relațiile dintre cele două 
țări a intervenit o înrăutățire, 
la baza conflictului aflindu-se 
hotărîrea Nigerului de a 
expulza pe cei circa 16 000 ce
tățeni dahomeeni care locuiesc 
în Niger, precum și disputa în 
jurul unei mici insule de pe 
fluviul Niger, care desparte 
cele două sțate.

în legătură cu aceste pro
bleme, ambele state și-au con
centrat trupe la frontieră. Vi
neri. Dahomeyul a hotărît 
să-și închidă frontierele cu 
Nigerul și să blocheze toate 
mărfurile destinate Nigerului. 
Președintele Nigerului, Hamani 
Diori, i-a convocat pe diplo
mații acreditați la Niamey 
pentru a-i pune la curent cu 
situația creată. în același timp, 
guvernul Nigerului a dat pu
blicității un comunicat oficial 
în care vina pentru înrăutăți
rea relațiilor dintre cele două 
state o aruncă în întregime a- 
supra guvernului din Daho
mey.

VARȘOVIA. — După cum trans
mite agenția P.A.P., Ia 28 decem
brie a fost dată în exploatare par
tea din R.P. Polonă a conductei de 
petrol „Prietenia". La festivitatea 
organizată cu acest prilej au luat 
parte W Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., J. Cyrankie- 
wiez, președintele Consiliului de 
Miniștri, delegații din R.S. Ceho
slovacă, R.D. Germană. R.P. Unga
ră, U.R.S.S., precum și reprezen
tanți ai C.A.E.R. Din partea R.P. 
Romine a participat Mihail Flores- 
cu, ministrul industriei petrolului 
și chimiei, președinte al Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru in
dustria de petrol și gaze.

Cu acest prilej, W. Gomulka a 
rostit o amplă cuvîntare.

NAIROBI. — La 27 decembrie a 
Început să funcționeze agenția de 
presă ..Kenya News'*. Ea furnizea
ză de pe acum știri pentru presa 
internă, iar de la 1 ianuarie 1964 
va furniza știri și presei internațio
nale. Agenția ..Kenya News" a
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MAROC. — în după-amiaza 
zilei de 28 decembrie, regele 
Marocului, Hassan al II-lea, a 
avut o convorbire cu Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de 
stat al R.P. Chineze și Cen I, 
vicepremier al Consiliului de 
stat, ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Chineze, aflați 
într-o vizită oficială în Maroc.

ANKARA. — La 27 decem
brie, Jean Bobescu a dirijat 
ultimul său spectacol cu opera 
„Boema". EI a obția-^t un 
frumos succes, fiind îndelung 
aplaudat de public. Criticii și 
artiștii l-au apreciat ca pe 
unul dintre marii dirijori de 
operă veniți pînă în prezent în 
Turcia, avînd o înaltă școală 
dirijorală.

Nu-i loc pentru al treilea : 
Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Modern 
14,15; 16,30; 18,45; _21). Moar
tea se numește 
Republica (9,30;
17,30; 20). Cavalerul Pardai- 
llan — cinemascop : Excelsior 
(10,45; 13; 15,15; 17,30; 20). Fe
roviar (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). Seara prietenilor fil
mului : Carpați (orele 19).

(9,45; 12;

Engelchen :
12; 14,45;

Agatha, lasă-te crime!
Carpați (10; 12; 14; 16), Capi
tol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , înfrățirea între po
poare (15; 17,15; 19,30), Grivi- 
ța (10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20.45) . Nu ești singur : Tinere
tului (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) .Ei cuceresc cerul: Fes
tival (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; 16; 19,30), 
Bucegi (9; 12,30; 16; 19,30),
Floreasca (11; 16,30; 20), Fe
rentari (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 ore
le 10—21 în continuare). Ro
semarie : Victoria (10; 12,15;

14,30; 16.30; 18,30; 20,30). Mis
terele Parisului — cinema
scop : Dacia (9; 10,45; 12,45; 
14,45; 16,45; 19; 21,15). Electra : 
Buzești (16; 18,15; 20,30). A 
dispărut o navă : Crîngași (10; 
16; 18,15; 20,30), Pacea (16; 18;
20) . Primul reportaj — cine
mascop ; 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; 
14; 16; 18,15; 20,30). Printre
oameni buni: Munca (16; 
18,15; 20,30). Elena din Troia 
— 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 — cine
mascop : Colentina (16; 18; 20). 
Tamango : Luceafărul (15; 17; 
19; 21). Războiul vesel: Pro
gresul (15; 17; 19; 21). Cînd vi
ne pisica — cinemascop : 
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30). Ultimul meu tango : 
Lira (14,30; 16,45; 19; 21). 
Vîrsta dragostei: Drumul Se
rii (16; 18; 20). Jurămîntul 
soldatului Pooley: Cotroceni 
(15; 17; 19; 21). Alerg după o 
stea: Adesgo (14,30; 16,30;
18,30; 20,30).

Televiziune
Duminică 29 decembrie 1963

8,50 ; Gimnastica de înviora
re la domiciliu ; 9,00 : Emisiu
nea pentru copii și tineretul 
școlar ; 10,30 : Rețeta gospodi
nei ; 11,00 : Emisiunea pentru 
sate ; 19,00 Jurnalul televizi
unii ; 19,10
film ; 20,45 : Anul 1963 în ima
gini ; 21,20 : Muzică ușoară în
registrată pe peliculă. în în
cheiere : Buletin de știri, sport, 
buletin meteorologic.

: Marele drum
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1 Referindu-se la recenta se

a Consiliului N.A.T.O., Rusk

t..:..::.,' t —*~
I că participanții au fost de acord
v __ — — * rif

Interviul lui
WASHINGTON 28 (Agerpres). 

— într-un interviu acordat rețelei 
de televiziune japoneze „N.H.K.", 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a declarat că, după părerea 
sa, „anul 1964 va fi o perioadă de 
explorare a posibilităților de 
pace".

Referindu-se la perspectivele si
tuației internaționale în viitorul 

spus că ideea 
1 în lume a cuce

rit noi aderenți în rîndurile po
poarelor. „Popoarele lumii, a de
clarat el, consideră că în general 
trebuie să fie găsită o cale spre 
pace". El a subliniat că această 
tendință „se oglindește în atenția 
cu care guvernele explorează aces
te posibilități".

Abordînd problema relațiilor cu 
țările socialiste și în special cu 
Uniunea Sovietică, secretarul de 
stat american și-a exprimat spe
ranța că unele divergențe între 
Est și Vest vor putea fi rezolva
te, dat fiind faptul că există in
terese comune în această direcție. 
El a menționat în acest sens rea
lizarea unor acorduri în vederea 
„evitării unui război nuclear, gă
sirii unui mijloc de încetare a 
cursei înarmărilor, dezvoltării în 
mai mare măsură a posibilităților 
de comerț, schimburilor culturale 
și științifice".

Referindu-se la recenta sesiune 
: a a- 

mintit, fără a intra în amănunte,

asupra continuării înarmărilor cît

CAIRO. — In afara Arabiei Sau- 
dite, toate statele membre ale Li
gii Arabe și-au exprimat dorința 
de a participa la conferința la nivel 
înalt a țărilor arabe, propusă de 
președintele Gamal Abdel Nasser, 
în scopul stabilirii unor acțiuni 
comune împotriva planului Izraelu- 
lui de a abate apele Iordanului. 
Secretariatul Ligii Arabe a adresat 
prințului Feissal, primul ministru 
și ministru de externe al Arabiei 
Saudite, o notă în care îi cere 
să-și expună punctul de vedere în 
problema convocării conferinței la 
nivel înalt a țărilor arabe. A ră
mas încă în discuție data conferin-

■ ței. Inițial, Secretariatul Ligii
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HELSINKI. — In seara zilei de 
27 decembrie, persoane neidenti
ficate au făcut să explodeze o 
bombă la intrarea sediului ziaru
lui comunist „Kansan Uutiset". 
In urma exploziei a fost distrusă 
vitrina și avariată fațada clădirii. 
Pînă în prezent, poliția nu a reușit 
să descopere pe vinovați.

ANKARA. — După cum rela
tează corespondentul agenției 
Reuter, o femeie în vîrstă de 
38 de ani din localitatea Sogo 
din vestul Turciei a născut la 
27 decembrie patru copii, un 
băiat și trei fetite.

Pentru asigurarea materiei 
prime necesare bunei 
desfășurări a procesului 

de producție, pe întregul teri
toriu al Republicii Cuba se 
desfășoară intense lucrări de 
prospecțiuni geologice. Astfel, 
geologii cubanezi au descoperit 
în provincia Oriente noi zăcă
minte bogate de minereu de 
fier care în cele mai multe ca
zuri se află în combinație cu 
minereul de nichel. Zăcăminte 
de minereu de fier au fost des
coperite și în partea de vest a 
țării, în provincia Pinaro del 
Rio.

Campania pentru folosirea 
deșeurilor este larg răs- 
pîndită în Cuba. Sub 

conducerea Ministerului indu
striei a fost creată o întreprin
dere pentru folosirea deșeuri
lor care, în primele șase luni 
ale acestui an, a aprovizionat 
diferite uzine cu materii pri
me în valoare de peste 1,3 mi
lioane pesos. Din cele 30 145 
tone de oțel produse de uzina 
„Antillana” 19 835 tone au fost 
obținute din deșeurile furni
zate acestei societăți.

Producția de materiale 
plastice în 1963 a crescut 
în Cuba de șase ori față 

de anul 1953, an reprezentativ 
pentru producția capitalistă 
din Cuba.

In capitala Cubei se con
struiește în prezent un combi
nat de mase plastice „Plasti- 
cos-Habana“. Acesta cuprinde 
cinci clădiri și este înzestrat

cu mașini moderne care vor 
permite sporirea producției de 
mase plastice cu 26 la sută față 
de actualul nivel.

O deosebită importanță în 
creșterea producției de mase 
plastice a Cubei o are utiliza
rea unor materii prime cum 
sînt: o specie de bambus 
numit „Cana Braba", rădăci
nile „marabu" și melasa care 
este obținută de la trestia de 
zahăr.

rye măsura lichidării com- 
/ plete a analfabetismului, 

a construirii de noi in
stituții de învățămînt și a spo
ririi numărului de elevi și stu- 
denți în Cuba capătă o mare 
amploare editarea de cărți. 
Anul acesta au fost tipărite 16 
milioane cărți — cifră nemai- 
întîlnită în istoria acestei 
țări. Peste 10 milioane din a- 
ceste cărți sînt manuale pentru 
învățămîntul de toate gradele.

Școala de pregătire a mi
nerilor „Vladimir Ilici

* Lenin” este cea mai im
portantă instituție de învăță
mînt profesional din capitala 
Cubei. Ea funcționează în trei 
clădiri spațioase cu săli de 
clasă luminoase, cu ateliere 
bine utilate, cu o bogată bi
bliotecă. Minerii din Cuba ca
pătă, în această școală califi
carea pentru a face parte din 
brigăzile complexe, de condu
cători ai locomotivelor elec
trice subterane, de operatori 
de combine și multe alte pro
fesii.
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NICOSIA 28 (Agerpres). — 
în ciuda acordului tripartit 

intervenit între Anglia, Turcia 
și Grecia privind luarea unor 
măsuri comune pentru a pune 
capăt actualelor ciocniri dintre 
cele două comunități din Cipru 
— greci și turci — pînă în 
prezent nu se observă rezulta
te concrete. Schimburile de 
focuri dintre ciprioții greci și 
turci continuă, atît în capitala 
țării cît și în alte orașe ale 
insulei. Ca urmare a acestei 
situații. în ultimele zile s-au 
făcut auzite tot mai multe 
voci care cer revizuirea acor
durilor de la Ziirich și Lon
dra — acorduri care au stat la 
baza constituirii în 1960 a Re
publicii Cipru — mai ales în 
ce privește acele prevederi 
care stipulează staționarea de

Dean Rusk
și asupra „explorării posibilităților 
unor noi acorduri Est-Vest. Tot
odată el a arătat că s-au manifes
tat divergențe în diverse proble
me, în special în legătură cu ra
porturile dintre unele țări vest- 
europene.

EI a declarat, de asemenea, că 
președintele Johnson „continuă în 
liniile ei principale politica fostu
lui președinte Kennedy".

trupe militare ale Greciei și 
Turciei pe teritoriul Ciprului.

Agențiile de presă au anun
țat sîmbătă că avioane și nave 
militare turcești au încălcat 
spațiul aerian și apele terito
riale ale Ciprului.

în legătură cu aceasta, la 
Atena a avut loc o ședință 
extraordinară a șefilor de state 
majore ale forțelor armate 
grecești, la care au participat 
Venizelos, locțiitor al primului 
ministru și ministru al aface
rilor externe al Greciei, pre
cum și ministrul apărării 
naționale, Papanicolopoulos. 
După încheierea ședinței s-a 
anunțat că forțele armatei gre
cești au primit ordin să intre 
în stare de luptă.

Potrivit agenției France 
Presse, Ministerul Afacerilor 
Externe al Turciei a dezmințit 
știrile transmise de agențiile 
de presă privind violarea ape
lor teritoriale ale Ciprului 
către nave militare turcești 
și violarea spațiului aerian 
către avioane turcești.

Tot sîmbătă, la Nicosia a so
sit Duncan Sandys, ministrul 
de Stat al Angliei pentru re
lațiile cu Commonwealthul și 
pentru colonii, pentru a studia 
personal situația care s-a 
creat. Agenția France Presse 
subliniază că un lot de 386 
de militari britanici au pără
sit baza Lyneham cu destina
ția Cipru. Agenția Associated

Presse anunță că la Atena a 
avut loc sîmbătă după-amiază 
o întîlnire a Consiliului de Mi
niștri interimar prezidată de 
G. Papandreu, la care a fost 
dezbătută criza din Cipru.

28 (Agerpres). 
Securitate s-a

de 
ca 
de

NEW YORK 
— Consiliul de 
întrunit sîmbătă dimineața în
tr-o ședință urgentă, la cererea 
reprezentantului permanent al 
Ciprului la O.N.U., Zenon Ros- 
sides, pentru a examina situa
ția din Cipru.

Primul a luat cuvîntul Ros- 
sides, care, referindu-se la ac
tuala situație din Cipru, a ce
rut Consiliului de Securitate 
să adopte o hotărîre, recoman- 
dînd realizarea unei înțelegeri 
între părțile interesate, respec
tarea integrității teritoriale și 
suveranității Ciprului și abți
nerea de la folosirea și de la 
amenințarea cu forța armată.

Au luat apoi cuvîntul repre
zentanții Turciei și Greciei.

Ținînd seama de asigurările 
date de aceștia precum și de 
necesitatea ca membrii Consi
liului să examineze declarați
ile făcute, președintele Consi
liului de Securitate a propus 
închiderea ședinței. El a co
municat că va convoca Con
siliul de Securitate pentru a 
continua examinarea proble
mei respective atunci cînd 
membrii Consiliului vor con
sidera acest lucru necesar.

Masajul lu
NEW YORK 28 (Agerpres). 

— în mesajul de Anul Nou al 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, se subliniază că 
„anul care se apropie de sfîr- 
șit a fost marcat de progrese 
semnificative în privința re
ducerii încordării internațio
nale". în mesaj se arată că 
„Tratatul de la Moscova cu 
privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în trei me
dii reprezintă o etapă însem
nată a progresului spre de
zarmare. Atmosfera destinde
rii care a domnit în toate lu
nile ce au urmat acestui eve
niment a fost reflectată, de 
asemenea, în dezbaterile A- 
dunării Generale".

Secretarul general al O.N.U. 
a apreciat pozitiv hotărîrea 
Adunării Generale de a inter
zice folosirea navelor cosmice 
pentru transportarea de arme 
nucleare în Cosmos, precum și 
acordul cu privire la princi
piile legale ale explorării spa
țiului cosmic. „Sperăm — a 
spus el — că acest spirit de 
colaborare va continua și se 
va intensifica în cursul anului 
1964“. U Thant a chemat, de 
asemenea, la intensificarea 
procesului de decolonizare în 
anul viitor „astfel încît să 
avem posibilitatea să salutăm 
noi țări, în special din Africa, 
în comunitatea mondială". Re- 
ferindu-se la Conferința mon
dială pentru comerț și dez
voltare care urmează să aibă 
loc în luna martie la Geneva, 
secretarul general al O.N.U. 
și-a exprimat speranța că „a- 
ceasta va fi de un real folos".

„Progresele realizate pînă 
în prezent — se spune în în
cheierea mesajului — ne per
mit să sperăm că anul 1964

U Thant
va vedea înfăptuiți și alți pași 
concreți în domeniul dezar
mării. Asemenea progrese, fie 
că vor fi realizate la Geneva 
în cadrul Comitetului pentru 
dezarmare sau în cursul tra
tativelor între principalele pu
teri nucleare, vor fi salutate 
de restul lumii".

— -- •--
Agravarea crizei 

din Republica Dominicană
SANTO DOMINGO — Criza 

politică din Republica Domini
cană s-a agravat vineri, o dată 
cu demisia altor patru miniștri 
din guvernul dominican. Acea
stă hotărîre a fost luată în 
semn de protest față de inten
ția de a se încredința mini
strului de externe, Donald 
Reid Cabrai, postul de pre
ședinte al juntei guvernamen
tale civile, ca urmare a demi
siei fostului președinte Emilio 
de los Santos. După cum trans
mite agenția Prensa Latina, 
demisia celor patru miniștri 
înseamnă în fapt dezbinarea 
coaliției guvernamentale, în- 
trucît ei reprezentau diferite 
partide de dreapta.

Intre timp s-a anunțat că în 
cursul luptelor care au loc în 
prezent în regiunea Gregorio 
Luperno între partizani și 
trupe guvernamentale, 13 sol
dați au fost uciși și mai mulți 
alții răniți. Potrivit agenției 
Prensa Latina, în clădirea pos
tului de radio Santo Domingo, 
din capitala Republicii Domi
nicane, a explodat o bombă, 
care a provocat pagube însem
nate.

Galerie de desene 
ale omului primitiv

r n Karelia, sub o pătură de
I nisip de pe fundul riului 

Vig, a fost descoperită o ga
lerie de desene ale omului primitiv.

Figurile încrustate în stîncă în
fățișează vînători de reni, etani și 
de alte animale, lupte între două 
grupuri de vînători, precum și di
ferite arme, unelte de pescuit, 
luntre cu vîsle și chiar schiori.

Suprafața totală a galeriei este 
de peste 1 600 m.p. S-a stabilit că 
galeria datează din mileniul al 
doilea înaintea erei noastre.

Sanie cu... elice

viteză, păstrînd în același timp o 
mare capacitate de manevrare 
chiar și în straturile de zăpadă 
foarte afinate. Pe gheață sau pe 
straturile de zăpadă înghețată, sa
nia se deplasează pe o tălpice 
specială, situată în partea centrală 
și cu ajutorul glisierilor volanului.

In anul viitor se prevede pro
ducerea pentru experimentare a 
primei serii din aceste sănii-clice.

ale reducerii vizibilității s-ati 
tradus intr-o sporire in ulti
mele zile a accidentelor de cir
culație și o perturbare a tra
ficului aerian. După cum in
formează agenția U.P.I., in ul
timele trei zile, numeroase 
persoane și-au găsit moartea 
in diferite accidente de circu
lație, iar altele au fost rănite.

listei publicate de revistă se 
află numele Valentinei Niko- 
laeva-Tereșkova.

Redacția revistei a organizat 
cu acest prilej o festivitate în 
cadrul căreia cosmonautei so
vietice i-a fost decernată me
dalia de argint a revistei. Me
dalia a fost înmînată unui re
prezentant al ambasadei 
U.R.S.S. în S.U.A.

Un colectiv de tineri ingineri, 
sub conducerea cunoscutu
lui constructor de avioane 

Andrei Tupolev, a proiectat o sa
nie cu elice de o construcție spe
cială, care dezvoltă pe zăpadă o 
viteză pînă la 130 km pe oră, iar 
pe apă de 50—60 km pe oră.

Fundul săniei cu elice este aco
perit cu un strat de polietilen. Fre
carea acestui material sintetic de 
zăpadă fiind foarte redusă, vehi
culul poate dezvolta maximum de

Iarna în Anglia

După o ușoară încălzire a 
timpului, iarna care s-a 
abătut asupra Angliei 

cunoaște o nouă recrudescen
ță. Termometrele au înregis
trat in ultimele zile tempera
turi sub zero grade transfor- 
mînd șoselele Angliei în ade
vărate patinoare. La Londra 
și in alte regiuni ale țării cea
ța a redus vizibilitatea la a- 
proape 15 metri.

Consecințele înghețului si

Aceeași agenție anunță că ae
roportul din Londra a fost în
chis pentru toate decolările și 
aterizările avioanelor, din cau
za ceței dense care cuprinsese 
orașul.

In fruntea listei...

Revista americană „Made
moiselle" alcătuiește în 
fiecare an o listă cu nu

mele femeilor renumite din 
lume. In acest an în fruntea

Ce prezic veverițele

Zoologii americani prezic 
că iarna anului 1964 va 
fi o iarnă relativ ușoa

ră. Pronosticul lor are la bază 
observarea atitudinii veverițe
lor, care, după părerea cunos
cătorilor unor taine ale natu
rii, în preajma unei ierni gre
le își fac provizii de alimente 
mai mari decît atunci cînd iar
na promite a fi mai ușoară.

Se relatează, de asemenea, 
că urșii polari ținuți în grădi
nile zoologice nu au anul aces
ta o blană prea deasă, ceea ce 
permite deducția că nici aces
te animale nu presimt o iarnă 
grea.

O glumă tragică

Un coafor din Beirut, Han
na Touma, și-a găsit 
moartea în urma unei 

glume făcute de unul din 
prietenii săi.

In dimineața zilei de 27 de
cembrie, Hanna a sosit, ca de 
obicei, la salonul său de coa
fură. Spre surprinderea sa, pe 
ușa de la intrare a văzut lipit 
un anunț, încadrat în negru, 
prin care se anunța moartea 
sa. După ce a citit anunțul a 
fost cuprins de o puternică 
emoție, încît s-a prăbușit. In 
urma anchetei organizate de 
poliție, s-a constatat că gluma 
fusese făcută de un tipograf, 
bun prieten cu Hanna Touma.
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