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u

a Palatul Marii 
Adunări Națio
nale au început, 
sîmbătă dimi
neață, lucrările 
celei de-a șaptea 
sesiuni a celei

de-a patra legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Deputății au primit cu pu
ternice aplauze pe conducă
torii partidului și statului. In 
loja din dreapta au luat loc to
varășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, 
Alexandru Bîrlădeanu, Dumi
tru Coliu, Leonte Băutu, 
Leontin Sălăjan, Mihai Dalea, 
Gheorghe Gaston Marin, Gogu 
Radulescu, Constantin Tuzu.

In loja din stingă au luat 
loc tovarășii: Avram Bunaciu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
membrii Consiliului de Stat.

La sesiune sînt prezenți, în 
calitate de invitați, conducă
tori ai instituțiilor centrale, ai 
organizațiilor obștești, eviden- 
țiați în producție din între
prinderile bucureștene, oa
meni de știință și cultură, 
ziariști romîni și corespondenți 
ai presei străine.

La deschiderea sesiunii au 
asistat șefii misiunilor diplo
matice acreditați în R. P. Ro- 
mînă.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Stefan 
Voitec, a deschis lucrările se
siunii.

Marea Adunare Națională 
a aprobat în unanimitate ur
mătoarea ordine de zi:

— Darea de seama asupra 
înfăptuirii Planului de Stat 
pe anul 1964 și cu privire la 
Planul de Stat pe anul 1965.

— Proiectul de lege pentru 
aprobarea Bugetului de Stat 
pe anul 1965.

— Proiectul de lege pentru 
modificarea articolului 25 din 
Constituția R. P. Romîne.

** Proiectul de lege pentru 
modificarea articolelor 11 și 
12 clin legea nr. 9 din 1952 
pentru alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională, 

ț— Proiectul de lege pentru 
ratificarea decretelor norma
tive emise de Consiliul de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne între sesiunile MAN.

lntîmpinat cu vii aplauze, 
tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer,i președintele Consiliu
lui de Miniștri, a prezentat 
Darea de seamă asupra înfăp
tuirii Planului de Stat pe anul 
1964 și cu privire la Planul 
de Stat pe anul 1965.

în continuarea lucrărilor, 
tovarășul Aurel Vijoli, minis
trul finanțelor, a prezentat din 
însărcinarea guvernului rapor
tul cu privire la Proiectul de 
lege pentru aprobarea Bu
getului de Stat pe anul 1965.

Dezbaterea generală asupra 
primelor două puncte din or
dinea de zi va începe luni.

Comisiile economico-finan- 
ciară și juridică ale Marii 
Adunări Naționale s-au întru
nit pentru a-și continua lu
crările.

(Agerpres)

Ieri, Ia Palatul Mani Adunări Naționale

au a- se

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

în anul 1964 și prevederile 
planului de stat pe anul 1965Ca și în anii precedenți, ramurile industriei grele, hotă- rîtoare pentru progresul întregii economii, s-au dezvoltat într-un ritm superior celui pe ansamblul industriei. Comparativ cu 1963, producția industriei energiei electrice și termice a sporit cu peste 23 la sută, a industriei chimice cu 23 la sută, a industriei construcțiilor de mașini și prelucrării metalelor cu aproape 18 la sută.Continuîndu-se lărgirea bazei energetice a țării, în cursul acestui an au intrat în funcțiune noi agregate în centrale electrice, însumînd o putere instalată de 600 megavați, adică mai mult decît întreaga putere existenta în Romînia antebelică. Se desfășoară în mod susținut lucrările de la hidrocentrala Argeș și a fost deschis marele șantier al hidrocentralei de la Porțile de Fier, pe care o construim în colaborare cu Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. In decurs de cinci ani s-a dublat consumul de energie electrică, ceea ce constituie o realizare însemnată, dat fiind robii energiei electrice ca factor esențial al dezvoltării economiei moderne, al exfinderu mecanizării și automatizări: producției.In industria metalurgică au intrat în funcțiune la Hune-

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

doara două cuptoare Martin cu o capacitate anuală de cîte 270 mii tone fiecare ; continuă cu intensitate construcția noului combinat siderurgic de la Galați și se apropie data intrării în funcțiune a uzinei de aluminiu de la Slatina. Planul de producție pe acest an se depășește cu circa 150 mii de tone la oțel și cu peste 80 mii tone la fontă.In industria construcțiilor de mașini, producția realizată în 1964 este mai mare decît cea prevăzută în planul șesenal pentru anul 1965. Constructorii de mașini din țara noastră au reușit ca, pe lingă mașini și utilaje, să treacă și la producția de linii tehnologice complete, ceea ce reprezintă o nouă treaptă, superioară, în dezvoltarea acestei ramuri.Rezultate importante au fost obținute în asimilarea și introducerea in fabrirație a noi tipări de mașini și utila je. la ni- vesul mondiale. In 1964au intrat In fabricație produse de înaltă trhruritate, cu performanțe ridăratr, între caretone, noul np de vagoc de călători. de?X» azi kucvoipamperi pentru sectar» de *39 =â voițL S-au pceciLi pernzu producea Tutor: t» dx tp de LMăe de fm; pentru an 

cu diametrul de 2 500 mm, războaie automate de țesut mătase și altele.A continuat să se extindă a_ similarea și producția de linii tehnologice și instalații complete, cum sînt: linia pentru producția acidului sulfuric cu o capacitate de 100 mii tone pe an, instalațiile hidroenergetice pentru centralele de pe Bistrița, linii automatizate de produse ceramice pentru construcții, instalații pentru fabrici de placaje și mobilă, complexe de morărit și panificație.O altă formă sub care industria constructoare de mașini contribuie la dotarea tehnică a economiei este participarea sa în măsură tot mai însemnată la echiparea complexelor industriale ce se construiesc. Astfel, o parte importantă din instalațiile și agregatele combinatelor de îngrășăminte, a fabricii de alumină, a laminorului de tablă groasă de la Galați, a fabricilor de ciment prin procedeu uscat și altele, sînt livrate sau se asimilează de uzinele noastre.Aceste realizări sînt o expresie atît a modernizării întreprinderilor producătoare, cît și a maturizării și îmbogățirii experienței cadrelor. Ele reprezintă rezultatul orientării date de partid industriei noastre constructoare de mașini, orientare care va continua și în viitor, pentru ca această ramură să-și îndeplinească în cele mai bune condiții rolul său în înzestrarea tuturor sectoarelor economiei cu mijloace de producție perfecționate.Importante resurse materiale și bănești au fost concentrate și în cursul acestui an pentru dezvoltarea în continuare a industriei chimice. Au intrat în funcțiune noi instalații de înalt nivel tehnic, îndeosebi în cadrul marilor combinate. Industria chimică se afirmă din ce în ce mai accentuat ca o ramură de bază a economiei naționale ; producția ei este in 1964 de a- proape 3 ori mai mare decit in 1964. iar exportul produselor chimice de 4,4 ori mai mare.Tîrolrriri âe seamă au obținut și -• ârn industria extractivă» a materia- i&r de cocstracțu. (fin industria iemnul-i s dm celelalte

Creșterea cu prioritate a ramurilor producătoare de mijloace de producție creează condiții favorabile pentru dezvoltarea continuă a industriei bunurilor de consum. In industria ușoară și alimentară s-au depus și se depun în continuare eforturi pentru mărirea producției, lărgirea sortimentelor și îmbunătățirea calității produselor, iar rezultatele corespund într-o măsură tot mai mare puterii sporite de cumpărare și exigențelor crescîn- de ale consumatorilor de Ia orașe și sate.Toate aceste înfăptuiri sînt rodul politicii Partidului, al eforturilor stăruitoare depuse de muncitori, tehnicieni și ingineri, însuflețiți de obiectivele stabilite de cel de-al III-lea Congres ăl Partidului Muncitoresc Romîn.Tovarăși,Planul economic de stat pe anul 1965 prevede continuarea ritmurilor susținute de dezvoltare a industriei. Comparativ cu realizările din 1964, producția industrială va fi în a- nuî viitor cu 13 la sută mai mare. Se va asigura astfel, în ultimul an al șesenalului, o producție industrială de 2,25 ori mai mare decît în 1959, față de 2,1 ori cît s-a prevăzut în Directivele Congresului al III-lea al P.M.R.Orientarea pe care o urmăm cu consecvență spre dezvoltarea cu prioritate a ramurilor industriale de bază, determinante pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic în toate sectoarele producției materiale, se reflectă și în planul pe noul an. Astfel, comparativ cu realizările din 1964, producția industriei energiei electrice și termice va spori în 1965 cu peste 29 la sută, a industriei chimice cu aproape 24 la sută, a industriei metalurgiei neferoase cu aproape 19 la sută, iar a industriei construcțiilor de mașini cu peste 13 la sută. In corelație cu creșterea veniturilor populației, sînt prevăzute, de asemenea. creșteri importante ale producției bunurilor de consum: cu 124 la sură în industria ușoară șî cu peste 11 la sută în imlitiiia alimentară.In 1965 se va urmări în continuare valorificarea La un nivel superior a resurselor naturale ale țării — obâecttv f portant trasat de cei 

III-lea Congres al Partidului, — fiind create condiții pentru depășirea sarcinilor stabilite în acest domeniu pe întregul șe- senal. In industria de prelucrare a petrolului, de pildă, se prevede ca în anul viitor să se obțină, dintr-o tonă de țiței, produse în valoare cu aproximativ 43 la sută mai mare decît în 1959, iar în industria de exploatare și prelucrare a lemnului, valoarea produselor fabricate dintr-un metru cub de masă lemnoasă va fi mai mare cu peste 86 la sută.Ca urmare a introducerii susținute a tehnicii moderne și creșterii preocupării întreprinderilor pentru o mai bună organizare a producției și a muncii, pentru ridicarea calificării muncitorilor, în acest an se depășesc sarcinile de plan cu privire la creșterea productivității muncii; pe ansamblul industriei, productivitatea muncii va fi cu peste 10 Ia sută mai mare decît în anul trecut; depășiri mai importante ale planului la acest indicator principal au înregistrat întreprinderile industriei metalurgice, ale industriei cărbunelui și minereurilor, construcțiilor de mașini, economiei forestiere, materialelor de construcții, industriei ușoare. Menționăm cu satisfacție înfăptuirile în acest domeniu, întrucît ele reflectă economia de muncă socială, ridicarea continuă a eficienței activității economice.
Pe calea dezvoltării intensive

și multilateraleTovarăși,

in

alică in mod Ete mijxace dezvoltarea riale a agri- esenfiaU a pndarăei vegetale și în cinci ani ai șese- mvesfițEje statului in că aa iassnat 23 miliarde de jet sftuindu-se astfel la mvefcxl prevederilor din Congresului al m-fea al partidului pentru întreaga perioadă de șase ani. Totodată, s-au alocat cuu 4 mii .arde de lei pentru dezvoltarea industriei de îngrășăminte chimice și pentru mărirea capacităților de producție in industria de tractoare si mașini agricole. Din volumul total de investiții în gricultură, peste 40 la sută fost alocate gospodăriilor gricole de stat Și în viitor are în vedere ca o mare parte din investițiile pentru agricultură să fie destinate dezvoltării gospodăriilor agricole de statPrin planul pe 1965 investițiile sînt îndreptate îndeosebi

reducerea a cheltuie-planul pe

Pentru anul 1965 se prevede în industrie o sporire a productivității muncii cu 9 la sută față de 1964. In construcții, există condiții ca productivitatea muncii să crească într- un ritm mai accentuat decit în anii precedenți, sporul de 7 la sută, stabilit prin plan, repre- zentînd o sarcină minimală. Prin elaborarea și înfăptuirea de către fiecare întreprindere și șantier a unui plan judicios de măsuri care să asigure indici înalți de folosire a tehni- cii, prin perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor, vom asigura în continuare creșterea susținută a productivității muncii.In ce privește prețului de cost și Iilor de circulație, ultimul an al șesenalului prevede realizarea pe aceasta cale a unui volum de economii de peste 4 miliarde de let Acțiunea de micșorare a prețului de cost trebuie concentrată în continuare pe reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie la unitatea de produs, în condițiile respectării normelor de consum de materiale, legate de prescripțiile privind îmbunătățirea calității produselor. Și în anul care vine, să dovedim toată grija pentru gospodărirea cu maximum de eficiență a resurselor materiale și bănești.

a agriculturiispre intensificarea mecanizării și chimizării. executarea lucrărilor de hidroameliorații, extinderea suprafețelor irigate și dezvoltarea sectorului zootehnic Anul viitor, agricultura va dispune de 81 500 tractoare fizice, mai mult de 66 000 semărători, 36 000 combine pentru păioase, precum și numeroase alte mașini agricole. Aceste mijloace tehnice vor asigura mecanizarea lucrărilor la culturile de bază ale gospodăriilor agricole de stat și în proporție de aproximam* 90 la sută la arat, 100 ia sută la semănatul pâîoase- tar și 75 la sută la recoltatul pâioaselcr în cooperativele agricol de p-oducție.IrzfctCria de îngrășăminte chimice și insectofungicide va produce in 1965 o cantitate de Îngrășăminte minerale de peste csDcx ori mai mare decit în 1SS9. Se va îmbunătăți, totodată, în continuare, proporția intre sortimente, prin sporirea ma. accentuata a producției de îngrășăminte azotoase.Sin: în plină desfășurareLucrările de îndiguiri și desecări din lunca Donării, care -rr.jează să fie terminate, în unii mari, anul viitor. Pînă în prezent s-au valorificat pe a- ceariă cale peste 200 mii hectare de terenuri deosebit de fertile, de pe care se obțin producții mari, chiar în condiții climatice mai puțin prielnice. Gospodăriile agricole de stat Pietroiu, Bordușani, Stel- nicu, Cocargeaua, Dudești și altele realizează pe terenurile indiguite din lunca Dunării, producții de 5 000—6 000 kg porumb boabe la hectar.Continua întărire a gospodăriilor de stat, face să sporească rolul lor în creșterea producției agricole. în perioada 1960—1964, aceste unități au realizat în medie anual la hectar 1900 kg grîu de pe o suprafață de 460 mii ha, 2 600 kg porumb de pe 370 mii ha și 1 430 kg de floarea soarelui de pe 55 mii ha. Odată cu sporirea producției vegetale, și în primul rînd de grîu și porumb, gospodăriile agricole de stat au obținut rezultate bune și la producția animală. An de an se mărește contribuția lor la formarea 

fondului de stat de produse agricole, la aprovizionarea populației și asigurarea industriei cu materii prime.Corespunzător indicațiilor date de conducerea partidului, în gospodăriile agricole de stat este în curs de desfășurare acțiunea de concentrare a producției în unități specializate. In asemenea unități, în care se poate ține seama intr-o măsură mai mare de condițiile pedoclimatice ale fiecărei zone, în care producția este superior organizată, iar mijloacele tehnice se folosesc mai eficient, s-au realizat anul acesta producții cu 30—40 la sută mai mari decît media pe totalul gospodăriilor de stat. Rezultatele valoroase obținute în domeniul creșterii animalelor arată că în aceste unități productivitatea muncii este mult mai înaltă și prețul de cost al producției mult mai scăzut. în continuarea acțiunii începute, urmează ca din anul 1965 mărirea efectivului de animale în gospodăriile agricole de stat să se realizeze numai în ferme de acest tip și se prevede totodată să înceapă construirea unor fabrici de nutrețuri combinate și stații de uscat furaje verzi.în anul care se încheie, ca și în cei anteriori, progrese însemnate în creșterea și perfecționarea producției s-au realizat șl în cooperativele a- gricole de producție. Acesta progrese sînt cu atît mai importante, cu cît au avut loc în condițiile profundelor transformări aduse în viața țărani* mii de cooperativizarea agri-^ culturii. După cum se știe, procesul cooperativizării, în-< cheiat în urmă cu doi ani și jumătate, s-a desfășurat concomitent cu creșterea sistematică a producției agricole. Este în aceasta o confirmare a justeței politicii partidului, care încă de la începutul transformării socialiste a satului s-a preocupat cu perseverență de lărgirea bazei tehnice-mate- riale a agriculturii, creșterea numărului de specialiști și folosirea principiului cointeresării materiale a țărănimii, ca pîrghie a sporirii producției vegetale și animale.Consolidarea sectorului cooperatist este un proces complex, de durată, care necesită o preocupare stăruitoare pentru continua întărire economică și organizatorică a cooperativelor agricole de producție, folosirea cît mai bună a mijloacelor tehnice și aplicarea largă a metodelor mo- 
(Continuare în pag. a ll-a)
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Raportul

cu privire
la proiectul

bugetului
de stat

pe anul 1965
prezentat

de tovarășul

Aurel Vijoli,

ministrul finanțelor



Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1964 

și cu privire la planul de stat pe anul 1965

prezentată de tovarășul ION GHEORGHE MAURER
(Urmare din pag. I)deme de producție, generalizarea experienței unităților a- gricole fruntașe. Tot mai numeroase 'sînt cooperativele agricole care, organizîndu-și în bune condiții procesul de producție și folosind sprijinul statului, obțin rezultate pozitive în creșterea producției vegetale și animale. Anul acesta, un număr important de cooperative agricole din toate regiunile țării au realizat producții mari de grîu, porumb, floarea-soarelui la hectar. Au crescut efectivele de animale proprietate obștească, precum și productivitatea acestora.Ca și pînă acum, statul va sprijini atît pe țăranii membri ai cooperativelor agricole de producție, cit și pe producătorii individuali din zonele de deal și munte, în vederea creșterii producției și a vînză- rii către stat a unor cantități sporite de carne, lapte, lînă.Realizările obținute an de an de gospodăriile agricole de stat și de cooperativele agricole arată că prin eforturi susținute, rezervele de creștere a producției de care dispune agricultura pot fi treptat, din ce în ce mai bine mobilizate. Vom dezvolta în continuare baza tehnică-materială a agriculturii, vom promova larg metodele științifice de producție și experiența pozitivă a unităților fruntașe. Aplicînd totodată cu consecvență și fermitate politica de cointeresare materială a țăranilor asociați

Creșterea venitului național - 
baza ridicării sistematice

a nivelului de trai al poporuluiCreșterea producției materiale și a eficienței activității în toate ramurile economiei naționale asigură mărirea venitului național și, pe această bază, ridicarea sistematică a nivelului de trai al poporului Anul viitor, veniturile bănești ale populației vor fi cu aproape 9 miliarde de lei mai mari decît în 1964. Se va continua aplicarea treptată, in tot cursul anului, a măsurilor bo- tărîte de partid și guvern în iunie a.c. privind majorarea salariilor. în 1965 va spori cu 11 la sută volumul vmzărilor de mărfuri prin comerțul socialistȘi în anul viitor, sînt alocate fonduri însemnate pentru construcția de locuințe. Se vor da în folosința oamenilor muncii încă 53 000 de apartamente ru un grad de confort sporit; va crește proporția apartamentelor cu 3 și 4 camere. Odată cu marile ansambluri de locuințe se vor construi noi unități so- cial-culturale, comerciale și oe deservire. Continuă și sini prevăzute să înceapă noi lucrări pentru îmbunătățirea a- limentării cu apă potabilă intr-un număr important de orașe.Fonduri care însumează peste 22 miliarde lei, adică de 1.8 ori mai mult decît în anul 1959, sînt destinate dezvoltării învățamîntului, cultu
îmbunătățirea continuă 

a calității produselor - obiectiv 
esențial al activității economice

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

în cooperativele agricole de producție, sîntem convinși că vom obține rezultate tot mai bune în producția agricolă, a- sigurînd în acest fel un aport din ce în ce mai mare al agriculturii la creșterea potențialului economic al țării, cît și venituri mai mari țărănimii.în condițiile creșterii producției industriale și agricole, a construcțiilor, a sporit în măsură însemnată și volumul transporturilor. Ca urmare a folosirii judicioase a mijloacelor și instalațiilor existente, precum și ca efect al acțiunii în plină desfășurare de modernizare a rețelei feroviare, rutiere, navale și aeriene, transporturile au putut face față sarcinilor tot mai mari, izvorîte din dezvoltarea economiei. Cu sprijinul industriei constructoare de mașini, care produce în serie locomotive Diesel, vagoane, nave și autovehicule moderne, s-au creat condiții pentru dotarea din ce în ce mai largă a transporturilor și creșterea economicității lor. Se înfăptuiește treptat mecanizarea și automatizarea principalelor procese de exploatare. Pentru a asigura sporirea potențialului de transport în pas cu nevoile economiei naționale, este necesar ca înzestrarea tehnică și modernizarea întregii rețele de transporturi să fie îmbinată cu intensificarea eforturilor pentru folosirea în continuare, rațională și intensivă, a tuturor mijloacelor tehnice.

rii și științei, ocrotirii rtr A Lății și altor acțiuni sor.a'.- cui turale. în anii șe*e=-al—_ s-au construit aproape 24 000 săli de clasă In ;nviț±r-_i*r_. de cultură generală ; s-au mărit, totodată, spațiile de i=vi- țâmint in instituțiile ârrtță- mîntului superior șl s-au crem condiții de trai mai bune studenților. construmcu-ae etex-ne și car tine studesțețci ca peste 24 000 tocarx âerea ba» matrriaje dezvoltarea necesară a tari-tămintuhti în perioadagătesc pestira nevoue eeoeo- miei peste 230 000 de rcac- tori ca-fkati. de artmedii de speria—ase ti T5W de înaltă ramificare, ceea cerepmziiă peste o ti râse dsa numărul salar-atixr ca pregătire medie și superioară care exista in întreaga eeodoente rațâorală ir. asul 1M0.In domer.nti ocrotirii sănătății. în ultmti ani. s-au dat Î3 fț— taîsau sect; âe sț.-X? s poli-—loderae. acțnăe care se extinde ta :«5 eind vor intra în funruune spitalele de la Onești, Suceava și Baia Mare și va continua construcția speța Vețor de xnare capacitate la Hunedoara, Constanța și Slobozia.

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

linia fabricării de produse ce pot sta cu succes alături de produsele similare de pe piața mondială. O vie întruchipare nu numai a potențialului economic al țării noastre, dar și a posibilităților de a produce mărfuri de calitate superioară, a fost Expoziția Realizărilor Economiei Naționale. Milioanele de vizitatori din țară și numeroși oaspeți de peste hotare au apreciat în termeni elogioși, atît sortimentul bogat de produse din toate ramurile economiei, cît și calitatea lor. Acestea sînt o dovadă de ceea ce putem realiza în industria noastră și aprecierile ne încurajează, dar totodată știm că sîntem departe de a fi făcut tot ce este necesar. Dimpotrivă, în fața noastră stau sar- nici deosebit de importante și multiple Acțiunea pentru îmbunătățirea calității este în plină desfășurare și necesită în continuare eforturi susținute.Problema calității produselor are un caracter deosebit de complex, întrucît este legată de specificul fiecărui produs, al fiecărei întreprinderi și loc de muncă. Din acest motiv ea poate fi soluționată în mod concret, numai tratind-o diferențiat de la caz la caz. Cele mai potrivite criterii de apreciere a calității trebuie stabilite îneepind cu ramurile și categoriile de ramuri și pînă la produse, criterii care să reflecte nivelul tehnic ce trebuie kW aibă produsele, rezultatele tor in exploatare, cerințele legate de posibilitățile de plasare a mărfurilor la export și celelalte elemente de determinare științifică a calității.în astntilarea de produse noi, ea și în producția curentă, ta toate ramurile economici națtora>, indicatorul botă rite*. âspă care trebuie apreciată ta principal activitatea, esse calitatea, față de care eu poate fi alEr să nici • cooce- sâe. Negti:«eEța sau nepăsarea față de cantate sut: tet atit de
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obținute ta mă un caz pe seama calității produselor. Orice ecocxxrue ta dauna cali
Intrarea in funcțiune la termen 

și atingerea parametrilor 
proiectați - preocupare 
principală în domeniul 

investițiilor
Tovarăși,Mă voi referi în continuare la problema investițiilor. Ritmul înalt de dezvoltare a economiei naționale este asigurat, după cum se știe, prin înfăptuirea unui amplu program de 

Un grup de deputați in timpul unei pauze a lucrărilor Sesiunii Marii Adunări Naționale
Boio: AGERPRES

tății înseamnă de fapt o pierdere pentru societate, pentru consumatori. Un produs necorespunzător calitativ fie că nu se vinde, imobilizîndu-se astfel resurse materiale și financiare, fie că, ajungînd să se vîndă, el corespunde numai în parte destinației sale. Dacă este vorba de utilaje, randamentul lor este scăzut, durata de funcționare mai mică și deci amortizarea ridicară; dacă produsul respectiv este materie primă, prin calitatea sa necorespunzătoare creează dificultăți în prelucrare, duce la consumuri specifice ridicate și influențează negativ asupra calității produsului finit în cazul unor bunuri de consum de slabă calitate este lesne de înțeles paguba pe care o suportă consumatorul, prin cumpărarea unor astfel de mărfuri cu valoare de întrebuințare scăzută.De aceea, îmbunătățirea continuă a calității trebuie sa fie rodul preocupării sistematice și permanente a milioanelor de oameni ai muncii angajați pe flecare treaptă a procesului de producție. Pentru realizarea acestui obiectiv se cer înfăptuite sistematic, în absolut toate întreprinderile, măsuri tehnico-organizatorice eficiente — subliniem încă o dată — pe tot parcursul procesului de producție, de la recepția materiei prime pînă la controlul minuțios al produsului finit Succesul deplin al acțiunilor îndreptate spre ridicarea calității produselor implică respectarea riguroasă a proceselor tehnologice, luarea in considerare a realizări- lor din știință și tehnică, atragerea la controlul calității a unor cadre cu o bună calificare, exigente și pătrunse de înalt spirit de răspundere in muncă.în aplicarea tuturor acestor măsuri trebuie avut in vedere faptul că însuși conținutul calității se schimbă continuu. Progresele științei și tehnicii fac ca produse de cea mai bună calitate la un momec: dat dar care nu se îmbunătățesc pe măsura acestor progrese, să devină necorespus- zâteare, și aceasta adeseori irte-o pertoadâ scurtă deCcesădertad ra .riatea drept m criteria pruzeriX al o- rmtăni șl știmr/Jrii activități tazeprinderitar, ae studiază șt se vor pregăti propuneri da •'n~.brmătățire a rrterrr-.kd actual de cointeresare materială a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, pe baza cărora să se poată aprecia și recompensa eforturile ce se depun în domeniul ridicării calității produselor.

investiții. în perioada 1960— 1964, volumul investițiilor a fost de circa două ori mai mare decît în cei cinci ani precedenți. Aceasta ilustrează posibilitățile economiei de a aloca din ce în ce mai multe mijloace pentru dezvoltarea 

capacităților de producție și introducerea tehnicii moderne în toate ramurile, pentru realizarea reproducției lărgite.Ca și în ceilalți ani, în 1964 au fost construite importante capacități de producție. Măsurile luate pentru asigurarea în condiții mai bune a documentațiilor tehnice, aprovizionarea ritmică cu materiale și utilaje, creșterea calificării cadrelor au permis constructorilor să grăbească ritmul lucrărilor și să scurteze termenele de dare în funcțiune a numeroase capacități de producție. Cuantumul investițiilor din acest an este, după date preliminare, cu peste 11 la sută mai mare decît în 1963. Au intrat în funcțiune 56 de întreprinderi și secții noi înzestrate cu tehnică avansată. Concomitent, a continuat modernizarea întreprinderilor existente, prin dotarea lor cu mașini și utilaje perfecționate, produse în țară sau procurate din import.înfăptuirea consecventă a programului de investiții elaborat de partid și guvern reprezintă principala cale care duce la dezvoltarea forțelor de producție, atragerea în circuitul economic de noi resurse naturale și valorificarea lor superioară, creșterea producției și a productivității muncii. Rezultatele eforturilor îndreptate ta această direcție le regăsim, ta ultimii instanță, în ridicarea multilaterală a nivelului de trai al poporului, prin creșterea potențialului economiei naționale în ansamblul său și mărirea corespunzătoare, In acest cadru, a producției bunurilor de consum, lărgirea bazei materiale a activității sodal-culturaJe. creșterea numerică a cetor ocupați în producție și a calificării lor, ridicarea veniturilor acestora. Este deci firesc și necesar să continuăm cu stăruință pe a- ceastâ cale.Țtatod seamă de nivelul actual al resurselor materiale și financiare existente în economie, de cerințele dezvoltării neîntrerupte a bazei tehnice- materiale a socialismului, planul de stat pe 1965 prevede construirea de noi obiective importante. Volumul investițiilor din fondurile statului va însuma anul viitor 42 miliarde lei, ceea ce reprezintă cu circa 11 la sută mai mult decît realizările preliminare din acest an. Sînt întrunite toate condițiile pentru ca în 1965 să continue în ritm susținut lucrările pe marile șantiere ale siderurgiei, energiei electrice și termice, chimiei, industriei extractive, la obiectivele din industria constructoare de mașini și din alte ramuri.îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului de investiții, respectarea strictă a termenelor de intrare în funcțiune a noilor capacități de producție, atingerea cît mai grabnică a parametrilor tehnici și economici la toate instalațiile noi sînt preocupări 

de prim ordin pentru toate ministerele și sfaturile populare. Pentru a ilustra importanța deosebită a acestor preocupări subliniem că o parte însemnată a producției planificate pe anul 1965 urmează a fi obținută pe seama noilor capacități. în industria energetică, aproape un sfert din producția totală de energie electrică din anul 1965 se va realiza în unitățile noi, puse în funcțiune în 1964 și în cele care sînt planificate să intre în exploatare în anul viitor. Peste o pătrime din creșterea totală a producției de cărbune este prevăzută să se obțină de la minele noi din Valea Jiului și Valea Metrului. Intrarea în producție a minelor de la Leșul Ursului și Moldova Nouă, cu o capacitate de peste 1 milion de tone, va aduce o contribuție substanțială la lărgirea bazei de minereuri cuprifere. în industria chimică, producția planificată pentru uzinele care intră în funcțiune în 1965 reprezintă jumătate din sporul de producție față de anul 1964, iar în industria metalurgiei neferoase creșterea producției va fi obținută integral pe seama noilor capacități. Unitățile ce vor intra în funcțiune în industria de panificație, a laptelui, în industria textilă și a confecțiilor vor asigura o parte apreciabilă din sporul producției bunurilor de consum.Dată fiind interdependența ramurilor de producție în cadrul economiei noastre tot mai complexe și în plină creștere, apare și mai necesară respectarea termenelor de intrare în exploatare a noilor capacități la parametrii prevăzuți în plan. Producția de fibre și fire chimice ce se va obține la noile linii de la Brăila și Să- vinești constituie materii prime importante pentru industria bumbacului și a lînil; noile linii de îngrășăminte chimice vor contribui, prin produsele obținute, la sporirea producției agricole în anii viitori. Uzina de alumină de la Oradea, cea de aluminiu de la Slatina și Uzina de plumb și zinc de la Copșa Mică au, ce asemenea, un rol esențial pentru întreaga economie, iar marele complex de reformare catalitică de la Onești, constituie o nouă bază pentru dezvoltarea industriei noastre petro-chimice.Termenele planificate pentru intrarea în funcțiune a noilor capacități au fost stabilite ținînd seamă de necesitățile economiei naționale și de mersul lucrărilor pe șantiere, de experiența care s-a acumulat an de an. Ele sînt totodată mobilizatoare și realiste. Practica de pe o serie de șantiere, cum sînt combinatele de la Turnu Măgurele și Călărași și altele, arată că în desfășurarea lucrărilor de construcții- montaj se obțin rezultate bune atunci cînd se creează toate condițiile înainte de deschiderea șantierului și apoi, cînd pe parcurs se examinează sistematic, la fața locului, de către toți cei interesați, probleme ale proiectării și ale livrării utilajelor tehnologice, mersul aprovizionării cu materiale, cînd se asigură folosirea rațională a utilajelor de construcții și a forței de muncă.Proiectanții și constructorii din țara noastră au dovedit prin fapte capacitatea lor de a realiza lucrări de bună calitate, atît sub raportul traini- ciei, cît și al finisajului. Trebuie să intensificăm preocupările pentru cunoașterea și aplicarea pe fiecare șantier a soluțiilor moderne, eficiente, de construcții și montaj, pentru ridicarea gradului de mecanizare a lucrărilor în vederea creșterii susținute a productivității muncii, reducerii costului lucrărilor și micșorării duratei de execuție a acestora. Către aceleași obiec
îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de export

Tovarăși,Ultima problemă de care mă voi ocupa, privește comerțul nostru exterior.în relațiile internaționale se manifestă, tot mai acentuat, tendința tuturor țărilor de a lărgi și diversifica legăturile lor economice. Aceasta constituie o expresie a voinței de pace a popoarelor, un instrument al promovării principiilor coexistenței pașnice între țări cu sisteme sociale diferite.Țara noastră militează consecvent pentru extinderea co

tive trebuie să tindă și alegerea materialelor de bază pentru realizarea structurii construcțiilor. în numeroase cazuri, cînd construcțiile metalice se execută în uzină, asamblate din profile eficiente, iar pe șantiere se aplică metode moderne de îmbinare cu buloane și șuruburi speciale, care elimină sudura, metalul poate oferi avantaje față de betonul armat, prin rapiditatea execuției, reducerea numărului de muncitori pe șantiere și chiar a costului construcției. O astfel de soluție ar fi fost poate indicată la Combinatul chimic Turnu Măgurele, unde, terenul slab de fundații și structura construcției, strîns legată de natura utilajului tehnologic, ar fi dat posibilitatea să se fructifice din plin avantajele metalului în construcții.Nu în toate cazurile, desigur, poate fi aplicată aceeași soluție. Alegerea între construcția pe bază de metal sau de beton armat trebuie să rezulte dintr-o analiză temeinică la fiecare obiectiv în parte.Industria pune la dispoziția constructorilor, pe lîngă mijloacele de mecanizare a lucrărilor, și un sortiment tot mai variat de materiale noi, mai aspectuoase și mai rezistente, care înlocuiesc cu succes materialele „clasice". Este necesar să fie însușite cu stăruință metodele de utilizare și prelucrare a acestor materiale noi în construcții și instalații, astfel îneît să se obțină toate avantajele prin folosirea lor : lucru de calitate, preț de cost scăzut, aspect estetic și economie de materiale deficitare.Pentru sporirea eficienței economice a investițiilor, o problemă de importanță similară cu cea a respectării termenelor planificate de punere în funcțiune o constituie a- tlngerea cît mai repede, după intrarea în producție, a parametrilor tehnici și economici proiectați. La numeroase unități, construite în ultimii ani, cum sînt instalația de distilare de la Rafinăria Brazi, Fabrica de ulei „Unirea'-Iași și altele, parametrii proiectați au fost realizați în 6 — 12 luni de la intrarea în producție, iar la Fabrica de acid sulfuric de la Turnu Măgurele, în numai două luni. Aceasta a fost cu putință datorită organizării judicioase a probelor tehnologice, pregătirii din timp a cadrelor care să stăpînească temeinic procesele tehnologice respective, aprovizionării ritmice cu materiile prime de calitate corespunzătoare.Sarcinile legate de intrarea în funcțiune la termenele planificate și realizarea parametrilor proiectați într-un timp scurt nu se referă numai la marile uzine și instalații. Ele vizează deopotrivă și lucrări de mai mică însemnătate. Trebuie să privim îndeplinirea acestor sarcini cu același simț de răspundere în toate cazurile, indiferent de mărimea obiectivului.în anul 1965, concomitent cu continuarea lucrărilor la marile obiective în construcție, urmează să înceapă lucrări noi, îndeosebi în industria chimică, ușoară, alimentară, a materialelor de construcții, care vor constitui frontul de lucru pentru 1966 și vor determina creșterea capacităților necesare dezvoltării producției în anii viitori. De aceea, pe lîngă grija pentru desfășurarea în ritm viu a lucrărilor pe șantiere, în continuare trebuie intensificată preocuparea pentru întocmirea în timp util a documentațiilor tehnico-economice, pe baza cărora să se poată trece la contractarea utilajelor tehnologice necesare obiectivelor noi. în acest fel, se va putea realiza o legătură normală cu cincinalul 1966 — 1970 și se vor crea condiții pentru lărgirea neîntreruptă a bazei teh- nice-materiale a socialismului.

laborării economice mondiale. Republica Populară Romînă dezvoltă și adîncește permanent relațiile economice cu țările socialiste. Totodată, extindem legăturile economice și cu alte state, independent de orînduirea lor socială, fără discriminări sau condiții politice, pe baze reciproc avantajoase. Ne pronunțăm pentru înlăturarea oricăror bariere artificiale care limitează sau denaturează schimburile comerciale internaționale, pentru sporirea rolului comerțului ~ internațional ca factor al mtaririi colaborării între sta

te, al progresului și păcii în lume. întreținem relații comerciale cu peste 100 de țări.Creșterea complexității economiei noastre naționale și diversificarea producției, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al acesteia, creează posibilități sporite pentru lărgirea comerțului exterior. Corelat cu necesitățile dezvoltării economiei naționale, se măresc an de an nevoile de instalații complexe, materii prime și produse de larg consum, care în parte sînt acoperite prin importuri. Modernizarea echipamentului de producție, ținerea lui în pas cu progresul tehnic, cere ca importurile de mașini, utilaje și instalații tehnologice să fie la nivelul celor mai reușite tipuri realizate pe plan mondial. Totodată, pe măsura progresului econom’ei, a schimbărilor în structura ei, cresc volumul și gama produselor pe care țara noastră le oferă pe piața externă ; mărfurile destinate exportului cuprind sortimente cu un grad tot mai înalt de prelucrare industrială, de tehnicitate și de calitate mai înaltă. Produsele, industriale reprezintă azi circa patru cincimi din exportul țării. Statul nostru a depus eforturi pentru a construi capacități de producție care să creeze disponibilități sporite lâ export ; vom continua și mai accentuat aceste eforturi pentru ca astfel mărfurile noastre să fie tot mai mult prezente pe piețele străine. în lumina obiectivului urmărit, se reliefează cu atît mai puternic însemnătatea pe care o are intrarea în funcțiune la termen a noilor capacități, care vor produce pentru export.Ca și în anii precedenți, o preocupare de prim ordin a tuturor ministerelor și întreprinderilor care produc pentru export trebuie să fie îndeplinirea exemplară a sarcinilor de livrare a mărfurilor la termenele prevăzute, adaptarea cît mai operativă a producției la cerințele și exigențele pieții externe. Noi pretindem, și pe drept cuvînt, furnizorilor externi mărfuri de calitate superioară, promptitudine în livrări și respectarea întocmai a tuturor clauzelor contractuale. La rîndul nostru, trebuie să fim și mai exigenți cu noi înșine, în a a- sigura partenerilor externi produse de înalt nivel tehnic și calitativ, o riguroasă respectare a obligațiilor ce decurg din contracte. Aceasta reprezintă, de altfel, o condiție firească în relațiile comerciale.Pentru îmbunătățirea continuă a producției și lărgirea posibilităților de plasare a mărfurilor la export, vom lua măsuri care să asigure prezența nemijlocită a furnizorilor pe piață și legătura lor mai directă cu consumatorii externi. în acest fel, activitatea de coordonare și îndrumare pe care o desfășoară Ministerul Comerțului Exterior se va întregi cu aportul ministerelor producătoare, al furnizorilor de mărfuri pentru export.Tovarăși,Am prezentat succint în fața dv. prevederile planului de stat pe anul 1965, precum și orientările principale ale dezvoltării economiei naționale în ultimul an al șesenalului. Sînt întrunite toate premizele ca planul pe anul viitor să fie îndeplinit și prin aceasta să se realizeze Directivele Congresului al III-lea al partidului. Se creează astfel o bază solidă noului plan cincinal 1966 — 1970, pentru elaborarea căruia se desfășoară în prezent ample lucrări pregătitoare.Rezultatele de pînă acum, perspectivele luminoase de viitor, evidențiază odată mai mult caracterul realist, științific al planurilor economice elaborate de partid, forța lor mobilizatoare, înțelepciunea cu care partidul conduce o- pera complexă de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră. (Aplauze puter
nice).Avem ferma convingere că oamenii muncii din toate domeniile de activitate își vor consacra, așa cum au făcut și pînă în prezent, întreaga lor capacitate creatoare, spiritul lor organizator și inovator, îndeplinirii cu succes a obiectivelor înscrise în planul de stat pe anul viitor, contribuind astfel la întărirea continuă a economiei socialiste, la ridicarea sistematică a nivelului de trai material și cultural al poporului. (Aplaur» 
temice, prelungit< .



LUCRĂRILE SESIUNII MĂRII ADUNĂRI NAȚIONALE

RAPORTUL CU PRIVIRE LA PROIECTUL BUGETULUI 
DE STAT PE ANUL 1965

prezentat de tovarășul Aurel Vijoli, ministrul finanțelor

Constituirea
Consiliilor F. D. P.în țara au avut loc ultimele ședințe de constituire a consiliilor regionale ale Frontului Democrației Populare în regiunile Maramureș, Mureș — Autonomă Maghiară și Oltenia.Continuă, de asemenea, să aibă loc ședințe de constituire ale consiliilor orășenești și raionale ale Frontului Democrației Populare.

Din consiliile Frontului Democrației Populare fac parte reprezentanți ai organizațiilor locale de partid, ai organizațiilor de masă, muncitori fruntași, colectiviști, academicieni, Ingineri, profesori și alți intelectuali, activiști obștești.(Agerpres)
Din însărcinarea Consiliului de Miniștri, tovarășul A. Vijoli a prezentat spre examinare și aprobare proiectul bugetului de stat al Republicii Populare Romîne pe anul 1965încheind seria bugetelor din perioada 1960—1965, a spus vorbitorul, noul buget de stat asigură mijloacele financiare necesare realizării cu succes a obiectivelor din ultimul an al planului șesenal.Resursele mobilizate prin bugetele pe anii 1960—1965 se vor ridica la 473,7 miliarde de lei, depășind cu peste 200 miliarde de lei pe cele ale perioadei precedente de 6 ani. Bazată pe sporirea veniturilor provenite din economia națională, creșterea resurselor bugetare este expresia ritmului înalt de dezvoltare economică a Romîniei socialiste, dovadă

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

VENITURILE
BUGETULUI DE STATDin totalul veniturilor bugetare pe anul 1965, veniturile din economia socialistă reprezintă 93,7 miliarde de lei, iar cele provenite din impozite și taxe de la populație numai 5,7 miliarde de lei.Masa principală a veniturilor din economia socialistă o formează acumulările bănești .ale întreprinderilor și organizațiilor economice, realizate îndeosebi ca urmare a creșterii producției și productivității muncii sociale în întreaga noastră economie.La obținerea unui volum sporit de acumulări bănești în anul 1964 au contribuit, în special, întreprinderile din cadrul direcțiilor generale ale : siderurgiei, cărbunelui, materialului rulant și construcțiilor navale, foraj-extracție-ti- ței, materialelor de instalații, căilor ferate, bumbacului.In vederea realizării acumulărilor bănești planificate pe anul 1965, succesele obținute trebuie dezvoltate prin introducerea din ce în ce mai largă a celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii, ridicarea continuă a calificării muncitorilor și organizarea superioară a producției.O problemă căreia partidul l-a acordat cea mai mare a- tenție în tot cursul construcției socialiste și care a fost subliniată din nou de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie — 1 decembrie 1964 este ridicarea continuă a calității produselor.Adîncile transformări care au avut loc în baza tehnică a industriei noastre au creat condițiile materiale pentru desfășurarea, sub conducerea șl îndrumarea organelor și organizațiilor de partid și a organizațiilor sindicale, a unei mișcări de masă în rîndurile muncitorilor, maiștrilor, inginerilor $î tehnicienilor pentru realizata unor produse variate, cu caracteristici superioare, durabile, bine finisate și cu aspect plăcut, care să se

CHELTUIELILE 
BUGETULUI DE STATîn proiectul bugetului de stat pe anul 1965 cheltuielile se prevăd în sumă de 98,4 miliarde de lei. Din volumul total al cheltuielilor bugetare, 63,1 miliarde de lei, adică 64,2 la sută, sînt destinate finanțării economiei naționale.Față de realizările preliminate ale anului 1964, această sumă reprezintă o creștere de 5,2 miliarde de lei. La sumele alocate din bugetul de stat se adaugă creditele bancare ce se vor acorda întreprinderilor și organizațiilor economice, al căror sold la finele anului 1965 va fi de 43,6 miliarde de lei.Alături de cheltuielile pentru finanțarea economiei naționale, un loc important îl ocupă cheltuielile destinate finanțării acțiunilor social- eulturale, prevăzute în proiec

a capacității statului nostru de organizare și conducere a economiei, de mobilizare a unor importante fonduri bănești.Executarea bugetului de stat pe anul 1964 s-a desfășurat în condițiile favorabile ale realizărilor economice obținute de oamenii muncii, conduși de partid, sub semnul sărbătoresc al celei de-a 20-a aniversări a eliberării patriei. Potrivit datelor preliminate, veniturile bugetului de stat pe anul 1964 însumează 92,1 miliarde de lei, cu 10,6 miliarde de lei mai mult decît în anul precedent, iar cheltuielile bugetare se ridică la 87,2 miliarde de let Excedentul bugetar este preliminat la 4,9 miliarde de lei.Realizările obținute în executarea planului și bugetului de stat pe anul 1964 constituie o temelie solidă pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor ce ne revin în anul care urmează.
bugetului 
anul 1965 

seama de planurile financiare ale ministerelor, instituțiilor centrale și sfaturilor populare, precum și de planul de credite, asigurindu-se integral ri la timp mijloacele financiare necesare acoperirii tuturor o- biectivelor și acțiunilor planificate.Indicatorii proiectului bugetului de stat pe anul 1965 vorbesc, în limba convingătoare a cifrelor, despre dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale, rod al muncii avîntate a poporului romîn pentru desă- vîrșirea construcției socialiste în țara noastră.

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

tul de buget în sumă de 22.1 miliarde de lei, cu o creștere de 1.4 miliarde de lei față de anul 1964.Totodată, sume importante au fost prevăzute în proiectul bugetului de stat pentru majorarea salariilor, în aplicarea hotărîrii adoptate în cursul acestui an.Militînd neabătut pentru destinderea internațională, înfăptuirea dezarmării și întărirea păcii și prieteniei între popoare, statul nostru ia, în același timp, măsurile necesare pentru apărarea independenței țării și cuceririlor revoluționare ale poporului muncitor. In proiectul bugetului de stat pe anul 1965, cheltuielile de apărare sînt prevăzute la 4,5 miliarde de lei, în această sumă incluzîndu-se 

și fondurile necesare pentru îmbunătățirea salarizării cadrelor militare.Structura cheltuielilor bugetului de stat reflectă politica neabătută a partidului și
FINANȚAREA

ECONOMIEIO caracteristică a economiei noastre o constituie ritmul înalt de dezvoltare, îndeosebi al industriei Rominia dispune în prezent de ramuri industriale noi, de combinate, fabrici și uzine modeme, centrale electrice de mare capacitate, vaste șantiere de construcție. Au fost modernizai și reutilate numeroase întreprinderi existente, au fost introduse pe scară largă mecanizarea și automatizarea proceselor de producție, au fost extinse procedeele tehnologice înaintate.Pentru finanțarea economiei naționale în perioada planului șeser.aL numai de la bugetul de stat au fost alocate 296 miliarde de lei. in afară de fondul de amortizare, de alte resurse ale întreprinderilor și de importante credite bancare.Cea mai mare parte a acestor resurse bugetare este destinată investițiilor- Fondurile a- locate de la buget. împreună cu celelalte fonduri, asigură in perioada 1960-1965 un volum de investiții care depășește sarcinile trasate în această privință de Congresul al III- lea al Partidului Muncitoresc Romîn.In proiectul bugetului de stat pe anul 1965 au fost prevăzute pentru investiții 27.2 miliarde de lei, care împreună cu fondul de amortizare și cu alte resurse ale întreprinderilor, vor servi la finanțarea ținui volum ce investiții de 42 miliarde de lei. cu circa 4 miliarde de lei mai mult decît investițiile pre'cinate a se realiza in anul 1964.
tuturor factorilor chemați sa asigure tolosirea lor juiicioa-
nizorii de utilaje și de ma:e- riale pentru investiții trebuie să ia măsuri, potrivit sarcinilor ce le revin, pentru a contribui la reali părea în termen și la un nivel calitativ superior a tuturor investițiilor planificate. La noile obiective industriale intrate în funcțiune, a spus vorbitorul, trebuie asigurate condițiile necesare pentru realizarea în timpul cel mai scurt a indicatorilor economiei și financiari proiectați. Toate acestea vor duce în final la obținerea ne’n- tirziată a unui spor cantitativ și calitativ de producție, condiție de seamă pentru realizarea acumulărilor bănești planificate pe anul 1965.Buna gospodărire a fondurilor de investiții presupune aplicarea tot mai largă a metodelor industriale de coo- strucție. precum și reducerea cheltuielilor de regie, în condițiile îmbunătățirii continue a calității lucrărilor executate.Ministerele, instituțiile centrale. comitetele executive ale sfaturilor populare trebuie să ia măsuri pentru valorificarea deplină a posibilităților create prm utilarea întreprinderilor cu tehnica modernă, sporind grija pentru folosirea întregii capacități a mașinilor și utilajelor. In carol existenței la întreprinderi a unor utilaje disponibile. acestea trebuie redistribuite pentru a se obține cit mai curind producția și acumulările bănești corespunzătoare. MSarcini sporite revin Băncd de Investiții, care va întăn controlul asupra fondurilor a- locate pentru investiții, veghind la cheltuirea lor tn strictă conformitate cu desti- Mția stabilită » sprijinind, prin pirghiile ce-i stau la Iu* ricină- realizarea la timp și in bune ccndiții a noilor in- vestiții.Importante sume sînt prevăzute in proiectul de buget și pentru creșterea mijloacelor circulante. Este de relevat, ca un aspect pozitiv, câ datorită perfecționărilor care au a- vut loc în sfera producției și circulației, precum și aplicării complexului de măsuri privind îmbunătățirea sistemului de finanțare, creditare și decontări, s-a înregistrat o sporire continuă a eficienței folosirii mijloacelor circulante. Ca urmare, pentru producția realizată în anul 1964 au fost necesare fonduri bănești cu peste 12 miliarde de lei mai reduse decît cele corespunzătoare vitezei de rotație a mijloacelor circulante din anul 1959.Rezultatele dobîndite pî- nă acum în gospodărirea mij-
FINANȚAREA ACȚIUNILOR

DESTINATE CREȘTERII
NIVELULUI DE TRAIRezultatele obținute în sfera producției materiale constituie o temelie solidă, mereu lărgită, pentru realizarea măsurilor destinate creșterii continue a nivelului de trai al 

guvernului de satisfacere a cerințelor obiective ale dezvoltării economiei noastre socialiste și ale ridicării continue a nivelului de trai al poporului.
NAȚIONALEloacelor circulante nu trebuie să ne facă să trecem cu vederea rezervele interne care mai există în această privință: îmbunătățirea proceselor tehnologice de producție, evitarea aprovizionărilor peste necesități și altele. Organele financiare și bancare vor acorda întregul lor sprijin pentru reducerea stocurilor supra- normative.Realizări pozitive au înregistrat și gospodăriile agricole de stat, care au obținut producții sporite de cereale, carne, lapte, lînă și altele, în condiții de climă mai puțin favorabile decît în anul 1963. Rezultatele obținute de gospodăriile agricole de stat au fost posibile datorită organizării mai bune a muncii, utilizării mai raționale și fertilizării pămîntului, folosirii eficiente a mașinilor și uneltelor, orientării spre concentrarea și specializarea producției, constituind un exemplu pozitiv pentru cooperativele agricole de producție. Efortul pe care statul îl va face în continuare pentru mecanizarea lucrărilor și chimizarea agriculturii se va oglindi și mai mult în creșterea continuă a producției a- gricole, reducerea prețului de cost pe produs și sporirea a- cumulărilor bănești.Și în activitatea stațiunilor de mașini și tractoare au fost realizate succese, veniturile acestora sporind continuu. Pentru anul 1965 este prevăzut! o nouă creștere a sarcini- *. :r de producție și a venituri- lor. Este necesar ca stațiunile ce mașini și tractoare să stăruie in eforturile lor de realizare a unor indici superiori ir. folosirea mașinilor și trac-Cocperativele agricole de producție au primit și în anul 1964 un sprijin substanțial din partea statului. In anul care urmează, acest sprijin va fi a- cordat în continuare prin sporirea parcului de mașini și tractoare, asistență tehnică și importante credite. Va trebui ca fondurile care stau la dispoziția gospodăriilor colective să fie folosite cu grija și în- deminarea adevăratului gospodar. pentru a dobîndi rod bogat și venituri mai mari, contribuind într-o măsuri sporită la aprovizionarea populației și a industriei.indicatori superiori sînt prevăzuți în bugetul de stat pe anul 1965 și în ceea ce privește comerțul exterior. Uomăr.-d întărirea colaborării cu țările socialiste și dezvoltam relațiilor economice reciproc avantajoase, cu toate statele. Republica Populară Romînă și-a mărit de peste două ori volumul comerțului exterior intre anii 1959—1964. Profundele transformări care an avut loc tn dezvoltarea industriei și agriculturii au determinat schimbări esențiale tn structura exportului nostru.Dezvoltarea exportului prezintă o importanță deosebită pentru economia noastră în mnțintii ascensiune, asigurînd valuta necesară importului. Alături de mijloacele de producție de înaltă productivitate, fabricate de industria noastră, Rnmînîa importă din străinătate utilaje și instalații bazate pe cele mai recente cuceriri ale științei și tehniciLIn scopul dezvoltării comerțului nostru exterior, ministerele, direcțiile generale și întreprinderile trebuie să a- profur.deze studiul cererii la export, să urmărească extinderea și asimilarea cît mai o- perativâ a gamei de produse destinate satisfacerii acestei cereri, să asigure îndeplinirea strictă a sarcinilor de livrare Ia termenele prevăzute. îmbunătățind totodată indicatorii financiari. Condiția de bază pentru lărgirea continuă a exportului rămîne și pe viitor a- sigurarea calității ireproșabile a produselor noastre, astfel incit acestea să fie cerute pe cit mai multe piețe din străinătate.Fondurile importante prevăzute în proiectul de buget pe anul 1965 pentru finanțarea economiei naționale obligă organele financiare și bancare, precum și organele din întreprinderi și instituții, însărcinate cu controlul financiar intern și controlul preventiv, să întărească activitatea de verificare și îndrumare și sa adîncească în continuare colaborarea în munca de control.

poporului, obiectiv de bază al întregii politici a Partidului Muncitoresc Romîn.In anul 1964 a fost adoptată în acest scop Hotărîrea cu privire la majorarea salariilor 

la toate categoriile de salari- ați, reducerea unor cote ale impozitului pe salarii și creșterea plafoanelor de salari’., în funcție de care se acordă alocația pentru copii.Majorarea salariilor s-a și aplicat în industria alimentară, industria ușoară, industria materialelor de construcții, gospodăria comunală, telecomunicații, pentru cadrele militare, precum și pentru învățători și educatorii din în- vățămîntul preșcolar, fiind în curs de aplicare în silvicultură, industria lemnului, presă și pentru cadrele sanitare medii și inferioare. Prin aplicarea Hotărîrii privind majorarea salariilor, veniturile sa- lariaților, calculate la nivelul unui an întreg, vor spori cu 6,8 miliarde de lei.Datorită acțiunii conjugate a creșterii salariului nominal și a măsurilor luate în domeniul reglementării prețurilor și tarifelor, salariul real a fost în anul 1964 de peste două ori mai mare decît în anul 1950. în aceeași perioadă de timp, veniturile reale ale țărănimii s-au dublat.O expresie a creșterii neîncetate a bunăstării populației o constituie sporirea vînzări- lor de măi furi cu amănuntul prin comerțul socialist, care în anul 1964 au fost de 4,4 ori mai mari decît în anul 1950. în totalul mărfurilor vîndute, bunurile de folosință îndelungată au dobîndit o pondere sporită.Totodată, creșterea veniturilor populației s-a oglindit și în sporirea numărului depunătorilor, precum și a volumului economiilor depuse la C.E.C. în anul 1964, soldul depunerilor populației la C.E.C. a crescut cu 33,4 la sută față de anul precedent, fiind de 5,4 ori mai mare decît la sfîrșitul anului 1959.O preocupare deosebită a partidului și guvernului o constituie construcția de locuințe. Pe anul 1965 s-au prevăzut pentru construcția de locuințe 3 miliarde de lei.a De o deosebită importanță sînt acțiunile social-culturale realizate de stat pe baza resurselor financiare ale bugetului. în perioada planului șesenal, alocațiile bugetare pentru aceste acțiuni însumează 108,5 miliarde de lei. Prevede
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1865—1900partea I 1865—1889 (644 p.) partea a Il-a 1890—1909 (744 p.)Bugetele organelor locale urmează aceeași linie ascendentă ca și bugetul de stat, din care fac parte integrantă.în proiectul bugetului de stat pe anul 1965, bugetele locale sînt prevăzute la 16,1 miliarde de lei, cu o creștere de 1,1 miliarde de lei față de anul 1964. în comparație cu anul 1959, bugetele locale pe anul viitor prezintă o creștere de aproape 80 la sută. Această creștere, împreună cu investițiile făcute din fondurile republicane, va asigura în continuare dezvoltarea armonioasă a regiunilor, raioanelor, orașelor și comunelor din țara noastră.Ca urmare a preocupării sfaturilor populare pentru sporirea veniturilor proprii, acestea constituie o parte însemnată a resurselor financiare ale bugetelor locale, re- prezentînd 36,8 la sută din totalul veniturilor, cu o creștere de 494 milioane lei față de anul 1964. Diferența de 10,2 miliarde lei pînă la împlinirea sumei totale a veniturilor bugetelor locale se va acoperi de la bugetul republican.Ponderea cea mai importantă în totalul veniturilor proprii o au vărsămintele la buget din beneficiile întreprinderilor și organizațiilor e- conomice locale, care formează 46 la sută din totalul veniturilor proprii.Sporirea continuă a volumului cotelor din beneficiile unităților economice locale o- glindește realizările obținute de acestea în creșterea producției și productivității muncii, reducerea prețului de cost și a cheltuielilor de circulație, introducerea în fabricație a unor sortimente noi cerute de consumatori.în industria locală se mai constată totuși unele lipsuri, printre care și fabricarea unor mărfuri care nu mai corespund exigențelor cumpărătorilor. îmbunătățirea calității produselor industriei locale, lărgirea sortimentelor, atît pentru nevoile interne, cît și pentru export, dezvoltarea sectorului prestărilor de servicii trebuie să fie mereu prezente în preocupările sfaturilor populare.Cheltuielile bugetare pentru finanțarea economiei locale însumează 6 miliarde lei. Din această sumă, 2,5 miliarde lei reprezintă alocări destina

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

te construcțiilor de locuințe, lucrărilor de canalizare, alimentare cu apă și altele.în cadrul cheltuielilor pentru finanțarea economiei locale sînt prevăzute sume importante pentru acțiunile agrotehnice și zooveterinare, întreținerea și repararea drumurilor și altele.Comitetele executive ale sfaturilor populare trebuie să urmărească folosirea cu cea mai mare eficiență a acestor fonduri, acordînd o atenție sporită întreținerii și reparării drumurilor publice, îndeosebi a celor care condiționea ză activitatea forestieră, petrolieră și minieră, exploatării raționale a mijloacelor de transport în comun, întreținerii și îmbunătățirii pășunilor, prevenirii și combaterii dăunătorilor în agricultură. De asemenea, va trebui depusă stăruință pentru continua îmbunătățire a gospodăririi orașelor, realizarea unui nivel calitativ ridicat în construcția de locuințe și efectuarea în condiții mai bune a lucrărilor de reparare și conservare a fondului locativ.Din cheltuielile bugetelor locale partea cea mai importantă, în sumă de 9 miliarde de lei, reprezentînd 55,7 la sută din total, este destinată în anul 1965 finanțării acțiunilor social-culturale. Experiența gospodărească acumulată de comitetele executive ale sfaturilor populare va trebui folosită din plin pentru creșterea eficienței cheltuielilor din aceste fonduri.Tovarășul A. Vijoli a supus apoi spre aprobare contul execuției definitive a bugetului de stat pe anul 1963, care însumează la venituri 81,5 miliarde de lei, iar la cheltuieli 77,7 miliarde de lei, cu un excedent de 3,8 miliarde de lei.In încheiere, vorbitorul a spus: Călăuzit de partid, pe care-1 urmează cu nețărmurită încredere, poporul romîn pășește în noul an cu mîndria legitimă ce izvorăște din realizările muncii lui creatoare. Conștiința patriotică, priceperea și hărnicia oamenilor muncii stau chezășie că planul și bugetul de stat pe anul 1965 vor fi realizate cu succes, pentru binele întregului popor, pentru înflorirea patriei noastre.

Orășelele copiilor din Capitală

sint gata să-și
Predominat de un brad înalt 

de aproape 40 m, împodobit cu 
ghirlande luminoase și plin de 
jucării, orașul de basm din 
Piața Republicii este gata să-și 
primească micii vizitatori. 1 Conceput original, sub for- 

' mă de spirală cu platfor- I me suspendate, micul oră
șel oferă copiilor o călătorie 
fermecătoare și o întîlnire cu 
cei mai îndrăgiți eroi din po
veștile lor. Pe una din plat
forme, copiii se vor întîlni zil
nic cu Moș Gerilă, venit din 
lunga sa călătorie, de data a- 
ceasta cu o... rachetă cosmică. 
La încheierea plimbării prin 
lumea basmelor, micii vizita
tori sînt întîmpinați de scena

Vizita în țara noastră 
a delegației

Uniunii Tineretului IugoslavContinuîndu-și vizita în țara noastră, la invitația Uniunii Tineretului Muncitor, delegația Uniunii Tineretului Iugoslav, condusă de V. Toma- novici, membru al Secretariatului U.T.I., a vizitat Universitatea „Al. I. Cuza“, Fabrica de antibiotice din Iași și Fabrica de rulmenți din Bîrlad.La Iași, delegația a fost primită de tovarășul Virgil Ca- zacu, prim-secretar al Comitetului regional al P.M.R. La
Dineu oferii de ambasadorul R. D. VietnamAmbasadorul R.D. Vietnam în R. P. Romînă, Hoang Tu, a oferit sîmbătă seara un dineu cu prilejul semnării planului de aplicare a Acordului de colaborare culturală pe anii 1965—1966 între cele două țări.Au luat parte Pompiliu Ma- covei, adjunct al ministrului afacerilor externe, Octav Li-

SILVIU BRUCAN „Strategia atlantică și politica 
nucleară"ȘTIRI SPORTIVE• Astăzi stadionul „23 August" din Capitală găzduiește ultima partidă restanță din cadrul campionatului categoriei A la fotbal. Intr-un joc decisiv pentru desemnarea echipei campioane de toamnă actualul lider al clasamentului Steaua București întîlnește formația Dinamo București aflată pe locul doi în clasament. Intîlnirea va începe la ora 13. Stațiile noastre de radio vor transmite cu începere din jurul orei 14,05 repriza a doua a acestui joc.• Campionul republican de șah, Florin Gheorghiu va participa la tradiționalul turneu

CINEMATOGRAFE
CAN-CAN — film pentru ecran 

panoramic — rulează la Patria (ore
le 9,30) 12,30; 15,30; 18,30, 21,15). 
SĂLBATICII DE PE RÎUL MORTII 
— cinemascop — rulează la Re
publica (orele b,30> 10,15; 12;
13,45; 15,30; 17,15; 19; 21). VIKIN
GII rulează la Carpati (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15). ROȘU Șl NEGRU 
rulează la Luceafărul (orele 10,15; 
13,30; 16,45; 20), DIAVOLUL DE
ȘERTULUI rulează la București 
(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Fe
roviar (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21,15), Aurora (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45, 21). JUDECĂ
TORUL DE MINORI rulează la 
Capitol (orele 9; 11.15, 13,30;
16, 18,30; 21). Excelsior (orele 10;

12» 14,30; 16,30; 18,30-, 20,30). Vol
ga (orele 10; 12, 14,30» 16.30; 18.30, 
20,30). CLIMATE — cinemascop — 
rulează la Festival (orele 9; 12,15; 
18; 21). Grivita (orele 9,45, 12,30; 
15,15; 18; 20,45) Modern (orele 
10; 12,45; 15,30; 18,15; 21) ELE
NA DIN TROIA - cinemascop — 
rulează la Victoria (orele 9,30; 
12, 14,15; 16,30; 18 45, 21) CA
SA NETERMINATA rulează la 
Centra! (orele 9,30. 11.45, 14;
16,15; 18,30, 20.45) Mcșilor (ore
le 16; 18,15; 20,30) CARTOUCHE 
— cinemascop — rulează la Lu
mina (orele 9 30; 11,45-, 14, 16,15; 
18,45; 21) ÎNCURCĂTURĂ BLES
TEMATĂ rulează la Union (orele 
15,30; 18,15» 21) Rahova (orele 
15, 17,45, 20,30). PROGRAM PEN
TRU COPII — dimineața (orele 
10) — IVAILO (după amiază) ru

primească oaspeții
unui teatru unde în fiecare zi 
vor fi prezentate spectacole de 
colective de teatru din Capi
tală și brigăzi artistice ale 
caselor de cultură și ale unor 
întreprinderi.

Orășelul copiilor adăpostește 
de asemenea un complex co
mercial. Tonete și chioșcuri, 
atractiv amenajate pun la 
dispoziția celor mici jucării, 
dulciuri, fructe, cărți etc.

Alte orășele în miniatură 
s-au mai amenajat în acest an 
în parcul Obor, Parcul Copi
lului din raionul Grivița Ro
șie și la Școala medie nr. 23 
din cartierul Rahova.

(Agerpres)

primire, a fost de față și tovarășul Constantin Nistor, președintele Sfatului popular regional. La Bîrlad, membrii delegației U.T.I. s-au întîlnit cu secretarii Comitetului orășenesc U.T.M.înapoindu-se în Capitală, delegația a vizitat Institutul „Proiect" București. Membrii delegației U.T.I. au fost primiți la Consiliul Central al Sindicatelor de tovarășul Dumitru Bej an, secretar al C.C.S.
vezeanu, vicepreședinte al Institutului romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea și alte persoane oficiale.Au participat membrii delegației culturale vietnameze, condusă de Luu Qui Ki, vicepreședinte al Comitetului de relații culturale cu străinătatea din R. D. Vietnam, sosiți în țară cu acest prilej.

de la Hastings (Anglia) care se organizează anual cu prilejul sărbătorilor de iarnă. La turneu participă cei mai buni șahiști englezi, mari maeștri și maeștri internaționali de peste hotare.• în sala Floreasca din Capitală astăzi de la ora 8.30 în cadrul campionatului republican de volei se vor desfășura partidele : Metalul Bucu- rești-Știința București (feminin) ; Dinamo București — Farul Constanta (feminin); Rapid București -Știința Galați (masculin) ; Steaua București- Tractorul Brașov (masculin).(Agerpres)
lează la Doina (orele 12,15; 
16, 18.15; 20,30) Miorița (orele 
10; 12, 14, 16; 18,15 , 20,30) GHE
PARDUL rulează la Cosmos (ore’e 
16; 19.30) GHINIONISTUL
rulează la Giulești (orele 
10; 12,15; 15,30; 17,45; 20) Ra
mura (orele 10; 12, 16; 18,15;
20,30). Buzeșt! (orele 11; 15.45; 18, 
20,15) DRAGOSTE LA ZERO 
GRADE rulează 1» înfrățirea în
tre popoare (orele 10, 16; 18.20). 
JOCURI ÎNTRERUPTE rulează Ia 
Cultura) (orele 16; 18,15; 20,30).
HATAR1 (ambele serii) rulează Ia 
Dacia (orele 8,30, 11.30, 14,30;
17,45; 21) STRĂINUL (ambele 
serii) rulează la Crtngași (orele 
16: 19.30) S-A ÎNTÎMPLAT LA 
MILIȚIE rulează Ia Ferentari (o- 
rele 16, 18,15; 20.30) HAM
LET — cinemascop — rulează 
la Buceqi (orele 10; 14;
17; 20) EXISTA UN ASEMENEA 
FLĂCĂU rulează la Unirea (orele 
16. 18,15, 20,30) ȘAPTE ANI DE 
CĂSNICIE — cinemascop — ru
lează la Tomis (orele 9,30, 11 45, 
14; 16,15; 18,30» 20.45) 30 DE ANI 
DE VESELIE rulează I» Progre
sul (orele 15; 17; 19; 21)
TEAMA rulează la Vitan (orele 
16; 18 15; 20 30) CARMEN DE LA 
RONDA rulează la Colentina (ore
le 16; 18,15; 20.30) I944-XX-1964 - 
RAID PRIN CINEMATOGRAFIE 
rulează la Munca (orele 15; 17;
19; 21) 40 DE MINUTE PÎNÂ ÎN 
ZORI rulează la Popula» (orele 16; 
18.15; 20,30) SEDUSA SI ABAN
DONATA rulează la Arta (orele 
15,30, 18: 20 301 Pacea (orele
15.30; 18; 20 30) COMOARA DIN 
VADUL VEGHI rulează la Viitorul 
(orele 16-, 18.15; 20,30) COCOȘA- 
TUL rulează la Melodia (orele 
9.45, 14,45. 16.30; 18.45, 21) MA
RJA rulează la Lira (orele 
15,30; 18; 20,30) VESELIE
LA ACAPULCO rulează la Ho
rească (orele 16; 18.15, 20,30)
Flacăra (orele 16, lb 15- 30.30).



Vizita tovarășului
C. Mănescu în S. U. ANEW YORK 26. — Trimisul special Agerpres, I. Gălățea- nu, transmite : Continuîndu-și călătoria pe care o întreprinde prin S.U.A., la invitația Departamentului de Stat, Cor- neliu Mănescu, ministrul afacerilor mîne, (statul S.U.A., de bere din acest oraș. A fost vizitat, de asemenea, complexul hidroenergetic al văii Tennessee din Knoxville, unde oaspeții romîni au fost primiți de către președintele consiliului de administrație, J. Wagner, și directorul general al complexului, Van Mol. In

externe al R. P. Ros-a oprit la Atlanta Georgia) în sud-estul unde a vizitat fabrica

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

externă ts Turciei

Două noi scrutine
fără rezultat

ANKARA. — In cursul reuniunii de la Ankara a comisiei mixte a bugetului, ministrul afacerilor externe al Turciei, Erkin, a făcut o expunere asupra politicii externe a țării. El a vorbit despre relațiile turco-sovietice pe care le-a considerat „conforme Turciei". Amintind convorbirile pe care le-a avut la Moscova cu conducătorii sovietici, Erkin a subliniat că „U.R.S.S. a recunoscut principiul independenței și integrității teritoriale a Ciprului și necesitatea reglementării pe cale pașnică a conflictului cipriot, astfel îneît, să se asigure coexistența pașnică a celor două comunități prin respectarea drepturilor legale ale fiecăruia dintre ele".Răspunzînd criticilor care i s-au adus, de a fi lăsat inițiativa părții adverse și de a fi urmat o politică șovăielnică în problema Ciprului, Erkin a afirmat că el a ținut întotdeauna seama de eventualitatea unor ciocniri între cele două comunități cipriote și „au fost luate măsurile necesare".Erkin a arătat că nu se poate prevedea rezultatul dezbaterilor Adunării Națiunilor U- nite în problema cipriotă, dar că „rezultatul vizitelor oficiale pe care le-am făcut în cursul ultimelor luni în diferite țări și hotărîrile luate de Consiliul Ministerial alN. A.T.O. arată că teza turcă este obiectul unei înțelegeri". Vorbitorul a arătat de asemenea, că guvernul turc va depune în cadrul lucrărilorO. N.U. toate eforturile pentru a apăra interesele țării.în continuarea expunerii

cu obiectivele politiciidespre

sale, ministrul de externe al Turciei a spus : „Vom depune eforturi pentru a avea cu vecinii noștri relații prietenești bazate pe respect reciproc și pentru a stabili contacte și mai strînse cu țările afro-asi- atice care joacă un rol foarte important în viitorul omenirii". El a amintit, de asemenea, despre rolul pe care l-a avut Turcia în cadrul Alianței Atlantice.

ROMA 26. — Corespondenții 
Agerpres, O. Paler și G. Pastore, 
transmit: Sîmbătă s-au desfășu
rat la Roma doua tururi de scru
tin pentru alegerea noului pre
ședinte al Republicii Italia. A- 
cestea nu au dus însă la nici un 
rezultat. In cel de al 17-lea tur 
de scrutin cei 399 de mari elec
tori democrat-creștini s-au abți
nut de la vot, depunînd în urnă 
buletine albe. Deputății socialiști 
și comuniști au cotat în favoarea 
lui Pietro Nenni, care a obținui 
346 de voturi.

In cel de al 18-lea scrutin, des
fășurat sîmbătă seara, a fost re
lansată de către P.S.D. candida
tura lui Giuseppe Saragat. Demo
crat-creștinii, care după retrage
rea candidaturii lui Giovanni 
Leone s-au abținut de la vot la 
precedentele doua scrutine de 
data aceasta s-au divizat în două 
părți. Cea mai mare parte a co
tat pentru Giuseppe Saragat. A- 
proximativ 100 dintre electorii de
mocrat-creștini au depus în urnă 
buletinele albe. Giuseppe Saragat 
a obținut 311 voturi. Candidatul 
P.S.I., Pietro Nenni, a obținut 
380 voturi. In acest scrutin pen
tru Pietro Nenni au cotat în con
tinuare deputății și senatorii so
cialiști și comuniști precum și cei 
ai P.S1.U.P., care au renunțat la 
candidatul propriu. Liberalii și 
neofasciștii și-au dat voturile 
candidaților proprii.

u.-. .'i;s:ava înveșmântată în mantie de iarnă
PE SCURTHAVANA. — Inginerii, tehnicienii și constructorii din Cuba au clădit pe muntele Guantio, în apropierea capitalei provinciei Pinar del Ri:. un puternic centru de televiziune. Noul centru de recepție și emisie este unul dintre cele mai mari din Cuba. El transmiterea emisiunilor la mari distanțe

A.■ —

Alger

Comitet pentru 
coordonarea

»

ALGER. — în Algeria a fost creat un Comitet interministerial însărcinat cu coordonarea politicii economice a guvernului algerian și cu supravegherea generală a schimburilor economice și comerciale.Din comitet, care va fi prezidat de președintele Algeriei. Ben Bella, fac parte miniștrii industriei și energiei, agriculturii și reformei agrare, afacerilor externe, comerțului, muncii, reconstrucției și locuințelor, precum și subsecretarul de stat pentru lucrările publice.Potrivit observatorilor din capitala algeriană, acest organism va contribui la lărgirea cooperării interministeriale în dezvoltarea economică a țărit
0 măsură

semnificativăSALISBURY. — Autoritățile sud-rhodesiene au hotărît să reducă numărul emisiunilor radiodifuziunii britanice retransmise de posturile locale de radio. In schimb vor fi retransmise unele emisiuni ale posturilor de radio africane.Deși la Salisbury s-a ____mat că această măsură „nu are nici un substrat politic", observatorii consideră că ea constitue un nou episod în înrăutățirea continuă a raporturilor dintre Anglia și Rhodesia de sud și reprezintă totodată semnul unei apropieri tot mai accentuate a acestei țări de Republica Sud-Afri- cană.

sud-
afir-.

Times

DIFICULTĂȚILE TRATATIVELOR
ie

Saigon:
ALGER. — La Alger a fost semnat un acord de colaborare științifică și tehnici Mze R. P. Chineză și Refjofafica Algeriană Desnocraricâ șî Populară.

Atmosfera
se mentme
In ultimele 48 de ore criza politică provocată de acțiunea de duminica trecută a tinerilor generali, care au dizolvat înaltul Consiliu național și au readus militarii pe arena politică, nu a prezentat nici un semn de ameliorare, transmite corespondentul din Saigon al agenției France Presse. Elementul nou intervenit este știrea potrivit căreia „convorbirile dintre Washington și Saigon în legătură cu un posibil ajutor suplimentar american au fost întrerupte „pînă la clarificarea situației politice din Saigon*.Prezentând atmosfera de la Saigon. agenția Associated Press relatează că „întreaga armată din regiunea Saigoeurm se găsește in stare de alarmă- iar un batalion de parasztisn a fost adus in cod special in capitală pentru a asigura securitatea-. Sîmbătă, liderii bn- diști au anunțat că va fi reluată campania anng.iema- mentală. într-o ccniermtă de presă, liderul budist Thsrix

încordatăcare, folosind termeni violenți la adresa americanilor, a afirmat că înalții militari sud-viet- namezi exercită presiuni asupra guvernului pentru a-1 determina să ceară Washingtonului rechemarea lui Taylor. Citind cercuri bine informate din Saigon, agenția France Presse precizează că la baza atitudinii din ce in ce mai ostile a reprezentanților americani față de generalul Kbanh se află faptul că Statele Unite ar dori ca guvernul „cni* condus de Hoong .să fie le săreafirme pruncrdiaLtatea autorității orile asupta armate.*.

0 victorie a studenților
s f •guatemalezi

vizite . i. ; rduului mi- nu va i -i zi v:i"=releriiera cum se păreadud ftârai asupra planurilor saje a devenit pentru prima cxzjoacută, serie ziarul- ~ ; - 2 î _ — la•bi — erte fixată definitivțn de la fiațiBafle Unite face i _. : .-_vv vizitei lafitew York și, prin urmare, laSe așteaptă cbbb cb vizita toi WilsonM bb aflfi loc înaintea- la

O comisie parlamentară, alcă
tuită din 25 de membri ai 
Camerei deputaților, care 

a fost însărcinată să elaboreze 
proiectul noii constituții a Guate- 
malei, a făcut cunoscut că a fost 
abandonată intenția de anulare a 
autonomiei Universității San Car
los, Acest succes al studențimii 
guatemaleze nu a fost obținut cu 
ușurință. Autoritățile au fost însă 
determinate să țină seama de o- 
poziția combativă manifestată de 
studenți, de corpul didactic, pre
cum și de diferite organizații po
litice și sociale din Guatemala. 
Forțele, democratice din această 
țară s-au ridicat împotriva pro
iectatei masuri, considerînd-o 
anticonstituțională și contrară 
principiilor drepturilor cetățe
nești.

Universitatea națională — San 
Carlos, una din cele două insti
tuții de învățămînt superior exis
tente în Guatemala, a primit au
tonomia universitară printr-un 
decret al Juntei guvernamentale 
revoluționare care, în anul 1944, 
a răsturnat dictatura militară in
staurată de generalul Federico 
Ponce. Aceasta însemna recunoaș
terea drepturilor Universității de 
a-și rezolva singură problemele 
fără nici o intervenție din partea 
guvernului, dreptul studenților 
de a participa, prin reprezentan
ții lor, la conducerea treburilor 
Universității și interdicția pentru 
poliție și armată de a ocupa clă
dirile Universității. Principiul au
tonomiei universitare este de alt
fel larg răspîndit în țările Ame
rica Latine și de el sînt silite să 
țină seama chiar și guvernele 
cele mai reacționare.

Dacă în timpul guvernelor A- 
revalo și Arbenz, Universitatea 
San Carlos s-a bucurat de cea 
mai deplină autonomie, odată cu 
instaurarea dictaturilor lui Castil
lo Armas, Ydigoras Fuentes și, 
în prezent, a colonelului Enrique 
Peralta Azurdia, acest drept uni
versitar a fost violat în repetate 
rînduri. Ultimele regimuri reac
ționare din Guatemala și-au în
dreptat atacurile lor împotriva 
Universității San Carlos întrucât 
ea a devenit un simbol al luptei 
pentru libertăți democratice, ma
joritatea studenților și corpului 
didactic fiind încadrați în orga
nizațiile progresiste.

Cîteva evenimente, relativ re
cente, au făcut să sporească „gri
jile" autorităților guvernamentale 
față de această instituție de în
vățămînt superior. Astfel, în 
cursul lucrărilor primului congres 
al studenților în științe economi
ce de la Universitatea națională, 
numeroși vorbitori s-au pronun
țat în favoarea înfăptuirii refor
mei agrare, a lichidării marilor 
latifundii și împotriva acțiunilor 
marilor monopoluri străine care, 
după cum au arătat ei, „au dus 
la menținerea țării într-o stare 
de înapoiere economică". Or, 
nici una din aceste cerințe nu

este prevăzută în programul ac
tualului guvern guatemalez, care 
le-a considerat de aceea ca a- 
vînd „un caracter subversiv". 
Luna trecută, Asociația studenți
lor din Guatemala, al cărei nu
cleu principal se află la Univer
sitatea San Carlos, a mers pînă 
acolo cu „sfidarea" la adresa re
gimului îneît a trimis o telegramă 
Comisiei O.N.U. pentru drepturi
le omului în care a cerut orga
nizarea urgentă a unei anche
te privind acțiunile represive 
ale autorităților guvernamentale. 
Cercurile de extremă dreaptă, 
care sprijină Universitatea Cato
lică, cea de a doua instituție gua
temaleză de învățămînt superior, 
au considerat că a venit vremea 
să fie luate măsuri din cele mai 
severe, începînd cu desființarea 
autonomiei Universității naționa
le. în același timp, s-au făcut ten
tative de desființare totală a a- 
cestei universități.

în fața intensificării presiuni
lor reacțiunii, a fost creată o 
„Mișcare pentru autonomia uni
versitară" care a desfășurat o 
vastă acțiune de protest în în
treaga țară. La diferitele facul
tăți au avut loc mitinguri și de
monstrații în cadrul cărora au 
luat cuvîntul studenți și profesori. 
Asociația studenților din Guate
mala (A.E.U.) a dat publicității 
O declarație în care a condamnat 
încercările de a priva Universi
tatea San Carlos de autonomia 
„care a fost cucerită cu multe e- 
forturi și cu prețul sîngelui văr
sat de studenții și poporul gua
temalez". 'Valul acțiunilor de pro
test a cuprins numeroase alte sec
toare ale vieții publice din țară, 
astfel îneît pînă la sfîrșit, inten
țiile cercurilor de dreapta au 
trebuit să fie abandonate.

Studenții guatemalezi au obți
nut o victorie prețioasă în lupta 
pentru respectarea drepturilor 
lor. „Vom lupta în continuare — 
a declarat președintele Asociației 
studenților din Guatemala, Ro
dolfo Azmitia Jimenez — pentru 
ca actualele organisme ale Uni
versității să nu. fie schimbate și 
nu vom permite să fim excluși 
de la conducerea treburilor Uni
versității", I. RETEGAN

este că tratativele asupra forței nucleare atlantice ar putea fi ținute în cele mai bune condiții într-o capitală mai „neutră" decît Londra. Majoritatea diplomaților doresc ca aspectul european al forței să fie subliniat, ceea ce înlătură ca loc posibil al tratativelor Washingtonul..., iar în Italia partidele au profunde divergențe în această problemă și există temeri că dacă s-ar ține tratativele la Roma aceasta ar adînci divergențele.Așa că rămîne numai Haga ca loc posibil al tratativelor, dar dr. Luns, ministrul de externe olandez, a stabilit deja atitudinea Olandei în problema „atlantică" suficient de clar pentru ca guvernul olandez să nu dorească de astă dată să joace un rol de frunte.Se sugerează, în consecință, ca prima întîlnire a țărilor interesate în privința forței nucleare atlantice să aibă even- tul loc, cu titlu informativ, la New York, unde miniștrii de externe s-ar putea afla împreună de Anul Nou, și după aceea să fie organizate întîl- niri la nivelul ambasadorilor la Londra sau Haga.In orice caz, se pare că o conferință în această problemă este o chestiune de luni și nu de săptămîni, încheie ziarul „Times".
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TOKIO. — Comitetul japo
nez pentru studii oceanogra- 
fice a hotărît să studieze în- 
cepînd din februarie anul vii. tor curentul cald cunoscut 
sub denumirea de „Kouro- 
Shivo“ (curentul negru). Cer
cetările științifice, organizate 
din inițiativa Comitetului spe
cial pentru cercetări oceano- 
grafice de pe lingă UNESCO, 
vor dura doi ani. La ele vor 
participa oameni de știință 
din Japonia, U.R.S.S., ‘
și din alte țări.

Capriciile acestui 
cald au o influență negativă 
asupra condițiilor climaterice 
din Japonia și din cîteva țări 
din această regiune. Anul tre
cut, de pildă, schimbarea 
cursului obișnuit al curentu
lui a influențat negativ recol
tele de orez de pe litoralul es
tic al Japoniei, iar scăderea 
temperaturii apelor a provo
cat mari daune industriei pes
cuitului în regiunea străbă
tută de el.

Oamenii de știință japonezi 
au desfășurat în ultimii ani 
numeroase cercetări pentru a 
determina compoziția chimică 
la o adîncime de 9 km, sali- 
nitatea și conținutul de oxi
gen al apelor.

S.U.A.

curent
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economică occidentală
STATELE LNITE nlor oțeluri, ale căror contracte 

de muncă expiră la 1 mai viitor, rarfă posibilitatea ca uzinele 
oreluCTătoare să

rtri de metale, fapt care ar 
la creșterea prețurilor și ar 

semn al inflației.3 cu șomajul, agenția 
că s-au făcut unele 
sensul că există mai 

madxe posibilități de angajare, dar 
te£sl șomerilor continuă încă ixpaaM» peste 5 la sută din knc ârtied a țării".

APUSEANAwmxă ,Wdt-ArchN" care a Hamburg. apre- ■ă care vine ritmul

încă de la jumătatea anuliii curent, notează publicația, s-a manifestat o încetinire a expansiunii economice. în ce privește consumul se așteaptă continuarea ritmului său actual, condiționat însă de tendința de creștere a prețurilor. Consumul va mai fi influențat și de volumul schimburilor comerciale cu restul lumii, întrucît se pare că exporturile vor crește, dar nu se întrevede și o posibilitate de înviorare a importurilor.Publicația consideră viitoarea politică economică drept „un factor important de nesiguranță" pentru aprecierea ritmului de creștere economică în Europa occidentala.„Este evident că în anul 1964 a câștigat teren părerea că inflația ascunsă începe să depășească limitele suportabile", spune „Welt-Wirtschafts-Archiv".

ASUNCION. — De aproape 100 de ani, căutătorii de co? mori din Paraguay colindă pădurile din nordul țării, în spe? ranța de a găsi comoara ascunsă de fostul președinte, Selano Lopez.Lopez a devenit președinte al Paraguayului în 1862. El a condus lupta forțelor armate paraguayene în războiul cu Argentina, Uruguay și Brazilia, dintre anii 1865 și 1870. Cînd armatele celor trei țări aliate au pătruns adînc în teritoriul Paraguayan, Lopez și rămășițele armatei sale s-au retras în pădurile nordice și aici, afirmă legenda, și-a ascuns el, înainte de a muri, comoara.Sute de aventurieri au încercat s-o găsească. Solul unor regiuni întinse a fost răscolit de multe ori. Numeroși căutători au pătruns în păduri plini de speranță și n-au mai ieșit niciodată. Acum în pădurea Caaguazu, situată la 150 kilo- merti nord de Asuncion, există chiar o colonie permanentă da căutători de comori.
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