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La fiecare operație
o înaltă tehnicitate• Producția agricolă medie din perioada 1960—1964 a fost 

cu 12 la sută mai mare decît media celor cinci ani anteriori.

. • Pe ansamblul industriei, productivitatea muncii va fi
■ peste 10 la sută mai mare decît în anul trecut.

I Pentru anul 1965 se prevede în industrie o sporire a pro
ductivității muncii cu 9 la sută față de 1964.

uni dimineața au 
continuat lucrările 
sesiunii Marii Adu
nări Naționale.

In lojile oficiale 
au luat loc condu
cătorii partidului și

statului.
Au asistat 

conducători ai instituțiilor 
trade, ai organizațiilor obștești, e-
vidențiați în producție din între
prinderile bucureștene, oameni 
de știință și cultură, ziariști ro- 
mînl și străini.

La sesiune au participat șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați în țara noastră.

Ședința a fost deschisă de to-

varășul Ștefan Voitec, preșo 
tele Marii Adunări Naționale

Deputatul Tudor Ionerca f 
prezentat Raportul Comisiei e- 
conomico-financiare a Man A- 
dunări Naționale asupra prj*-:- 
tului de lege pentru aprobam 
bugetului de stat pe anul

A început apoi desbatof ge
nerală la Darea de seamă uwi 
înfăptuirii planului de stat pe c- 
nul 1964 și cu privire la plc-- 
de stat pe anul 1965, precum . 
la proiectul de lege pentru apro
barea bugetului de stat pe anul 
1965.

In ședința de dimineață au luat 
cuvîntul deputății Florian Dănă-

«■ME-sei Petrolului și Chimiei, 
-t: •Ioana Dincă, Nicolae 

nu. Constantin Daicovi- 
i ' Blajovici, Constantin 
1 c - V-ioiZ Levente, ministrul 

Interior, Ludovic 
Cxxandru Sencovici, 
-istriei Ușoare.

sesiunii continuă

înfăptuirii 
>■—rtre la planul
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• Ca rezultat al muncii rodnice, pline de avînt, a munci
torilor, inginerilor și tehnicienilor, planul producției globale 
industriale pe acest an va fi depășit cu peste 2 la sută, reali- 
zîndu-se o producție cu 14 la sută mai mare față de anul 
trecut.

Comparativ cu realizările din 1964, producția industrială 
va fi în anul viitor cu 12 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 cit s-a prevă
zut în Directivele Congresului al Ill-lea al P.M.R.

• Comparativ cu anul 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.

Față de 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 meta
lurgiei neferoase cu aproape 19 la sută, iar a industriei con
structoare de mașini cu peste 13 la sută.

• Volumul investițiilor a fost în perioada 1960—1964 de 
circa două ori mai mare decît în cei cinci ani precedenți. în 
1964 au intrat în funcțiune 56 de întreprinderi și secții noi 
înzestrate cu tehnică avansată. Concomitent a continuat mo-
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cultură

I partidului pentru întreaga perioadă 
Anul viitor, agricultura va dispui
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Ide 1,8 ori mai mult decît în : 

tării învățămîntului, culturii 
nlfni* Qntîiinî cnniol-nnltnrnla

cinci ani ai șesenalului, investițiile statului în agri- 
i au însumat 23 miliarde de lei, situindu-se astfel la 

nivelul prevederilor din Directivele Congresului al III-Iea al 
i de șase ani.

, ___  ___ . _ dispune de 81 500 de tractoare
fizice, mai mult de 66 000 de semănători, 36 000 de combine 
pentru păioase, precum și de numeroase alte mașini agricole. 

Industria de îngrășăminte chimice și insectofungicide va 
produce în 1965 o cantitate de îngrășăminte minerale de peste 
cinci ori mai mare decît în 1959.

• Anul viitor, veniturile bănești ale populației vor fi cu 
aproape 9 miliarde de Iei mai mari decît în 1964.

Se vor da în folosință oamenilor muncii încă 53 000 de 
apartamente cu un grad de confort sporit; va crește propor
ția apartamentelor cu 3 și 4 camere.

• Vînzările de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socia
list au fost în anul 1964 de 4,4 ori mai mari decît în anul 
1950.

In 1965 va spori cu 11 la sută volumul vînzărilor de măr
furi prin comerțul socialist.

•_ Fonduri care însumează peste 22 miliarde de Iei, adică 
anul 1959, sînt destinate dezvol- 

i și științei, ocrotirii sănătății și 
altor acțiuni social-culturale.

I 
I
I
I
I
II
I

IU
ecția automate 
este una din prin
cipalele secții ale 
Uzinei mecanice 
Sinaia. însăși de
numirea ei arată 
ce rol important

are în angrenajul general al 
uzinei. Este secția cu cel mai 
înalt grad de automatizare, 
unde se execută și piesele de 
cea mai mare precizie. Perfor
manțele tehnice ale produse
lor uzinei se hotărăsc, în cea 
mai mare parte, în această 
secție. Iată de ce în adunarea 
de dezbatere a sarcinilor de 
plan s-a pus un accent deose
bit pe analizarea tuturor po
sibilităților de care dispune 
secția pentru îmbunătățirea 
calității.

— Noi 
an de an

Dfi^:erea sarcinilor
de plan pe 1965

am făcut progrese
- spunea șeful sec-

1

Aspect din spectacolul prezentat de Ansamblul artistic U.T.M-
Citiți în pagina 3-a cronica spectacolului „TINEREȚE, ANI DE AlTf

A

In curind, examenele
Studenții Facultății de geo- 

logie-geografie din București 
se pregătesc temeinic pentru 
sesiunea de examene.

Gazeta de perete a Facultății 
a organizat o anchetă în rîndul 
studenților fruntași din anii 
III—V cu tema : „Cum mă 
pregătesc pentru examene" 
publicînd răspunsurile studen-

ților Văcariu Doina, anul IV, 
Matei Gabriel anul IV și 
Anastasiu Nicolae, anul III.

La panoul „Ne pregătim din 
timp pentru examene" s-au 
expus caiete de desene model, 
hărți geologice, scheme de 
studiu efectuate de cei mai 
buni studenți geologi din anul 
III, printre care Papaianopol

Floria n.
Dumitra Ion 01

* • W te:

-z'.e operații pe strungurile 
:mate și se continuă prelu- 

: rarea piesei pe strungurile 
. ersale. Uneori se întîmplă 

piesele să meargă de la un 
.'•.rang la altul cu anumite 
defecte. Propun ca între ope
rațiile de prelucrare pe strun
gurile automate și cele de pe 
strungurile universale să se 
înființeze un punct de control 
interfazic.

Printr-o scrisoare adresată 
C.C. al P.M.R. tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, con
ducerea Trustului Industriei 
Poligrafice din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă 
raportează că lucrătorii din 
industria poligrafică au înde
plinit în ziua de 21 decembrie 
planul de stat pe anul 1964 la 
toți indicii. S-au realizat peste 
prevederile planului produse 
în valoare de 2 700 000 lei, e- 
economii la prețul de cost de 
7 300 000 lei și 17 000 000 lei 
beneficii. Rezultatele obținute 
sînt o urmare a sprijinului 
direct acordat de partid in
dustriei poligrafice, înzestrării

Cu planul anual

ei cu mijloace mecanizate 
automatizate.

Ne angajăm că prin intro
ducerea tehnologiei moderne 
în arta tiparului și a fotogra
fiei, prin folosirea de noi ma
teriale în procesul de finisare 
și prin profilarea producției, 
se spune în încheierea scri
sorii — să realizăm în anul 
viitor produse care să satis
facă pe deplin cerințele calita
tive ale cititorilor și, în ace
lași să contribuie la ri
dicarea prestigiului tiparului 
romîresc peste hotare.

★
Zileâe trecute a fost înde

plinit ; lanul anual la produc
ția globală industrială din 
regiunea București. Un nu
măr oe 30 de întreprinderi, 
dintre tare 10 republicane, au 
raport-: înainte de termen 
indeplmirea sarcinilor anuale 
la producția globală. Cele mai 
importante realizări au fost 
înregrr.rate de șantierele na
vale Oltenița și Giurgiu, Fa
brica ce confecții Călărași, 
uzinei» de reparații din Ciul- 
nița s. Roșiori, I.C.F.T. Urzi
ceni 5. altele.

Art remarcat că propunerea 
tovarășului Drăcea a fost 
luată imediat în evidență și 
înserat în planul M.T.O. al 
secție-

Tehnicitatea unei operații, a 
unei ; .ese în ansamblu — spu
nea utginerul Ștefan Teodo- 
rescu — tehnologul secției — 
depinde de gradul de echipare 
cu S-D.V.-uri. Ce-am constatat 
eu in această direcție? Că 
există o slabă preocupare pen
tru folosirea S.D.V.-urilor. 
Maiștrii nu trebuie să mai ad
mită prelucrări la piese fără 
folosirea S.D.V.-urilor prevă
zute în documentație. Dar pen
tru aceasta este necesar 
ca sculeria să stabilească stoc 
de scule corespunzător. Să nu 
mai fie situații 
scule așchietoare 
cu toate că sînt 
în documentație, 
punzători pentru 
unii șefi de echipă, reglori, 
controlori care nu se în
grijesc să le comande din 
timp sculeriei. Soluția pentru 
rezolvarea acestei situații este 
organizarea magaziei de 
S.D.V.-uri după următorul

cînd unele 
nu există, 
prevăzute 
Sînt răs- 
aceasta și

IORDACHE RODEA

(Continuare în pag. a IlI-a)

T mărul controlor 
„Rulmentul"-Brașov, e

în întreaga țară au loc șe
dințe de constituire a consilii
lor orășenești și raionale și a 
birourilor comunale ale Fron
tului Democrației Populare în 
vederea alegerilor pentru Ma
rea Adunare Națională și sfa
turile populare.

Printre consiliile Frontului 
Democrației Populare, orășe
nești și raionale constituite în 
ultimele zile sînt cele din o- 
rașele Galați, Deva, Suceava, 
Bacău, Cluj, Tg. Mureș, Iași, 
Oradea, Botoșani. Brăila, Tur
da, Bîrlad și altele, precum și 
în raioanele Călărași, Turnu 
Măgurele, Slobozia, Urziceni 
din regiunea București, Hațeg, 
Ilia, Brad, Orăștie, Alba, Sebeș,

regiunea Hunedoara, Vatra 
Dornei, Dorohoi, Rădăuți, Făl
ticeni, Botoșani, regiunea Su
ceava, Galați, Brăila, Focșani, 
Tecuci, Panciu, Bujoru, Fău- 
rei, regiunea Galați și altele.

Din consiliile Frontului De
mocrației Populare fac parte 
reprezentanți ai organizațiilor 
locale de partid, ai sindicate
lor, organizațiilor locale de 
U.T.M., de femei, muncitori 
fruntași, membri ai cooperati
velor agricole de producție, 
lucrători din sectorul agricol 
socialist • de stat, oameni de 
știință, ingineri, tehnicieni, 
militari, profesori, învățători 
și alți intelectuali.

(Agerpres)

Au intrat în probe
tehnologice

La Combinatul de cauciuc 
sintetic și produse petrochi
mice din Onești a intrat recent 
în probe tehnologice fabrica de 
stiren, prima de acest fel din 
țară. Stirenul constituie mate
ria primă pentru fabrica de 
polistiren din cadrul combina
tului.

Noua unitate a industriei 
chimice, ale cărei instalații 
s-au construit în aer liber, fo
losește ca materie primă etil- 
benzenul produs ia rafinăria 
de la Brazi și are o capacitate 
anuală de producție de 7 000 
tone.

O mare parte din utilajele 
și instalațiile fabricii de stiren 
sînt realizate în țară.

Energia apelor ' Bistriței 
pune în mișcare noi turbine 
la hidrocentralele construite 
între Bicaz și Bacău. Luni a 
intrat în proba de funcționare 
cel dintâi-grup al hidrocentra
lei de la Buhuși. Centrala 
electrică de la 'Buhuși funcțio
nează în „cascadă" pe același 
canal cu alte 4 centrale care 
folosesc debitul de âpă din la
cul de acumulare de la 
P. Neamț. i

Constructorii de pe Bistrița 
continuă în prezent lucrările 
la hidrocentralele de la Ra- 
-cova, Gîrleni, Vaduri, Bacău I 
și Bacău II.

(Agerpres)

CRONICA ACTUALITĂȚII
CU ELEVII Un nou teleferic

\ \i EA PRAHOVEI în Clăbucet
S-a terminat 

construcția barajului 
de la Cucuteni

roasă. Sînt orele de 
excursie, de drume
ție ; ceasurile în care 
Înălțimile sînt luate 
£3 asalt și care, fi- 
•vx, ocupă cea mâ 
iun parte dm pre- 
Ș-rnul acestor zde

RepMai, Pe- 
CoU 1500, Pb-

Ginei^. Cactâi
-azoarea — perrCn

* Să» — r«-
Trei 15-

Bece,

Clăbucet — pentru 
cei din Predeal.

Alte frumuseți te 
invită să le admiri, 
să le cunoști. Și apoi, 
nenumărate invitații 
adresează casele de 
culturi, cluburile sta- 
^.jnUor. care, în a- 
cate zile, adaugă 
— iii?-» din acticiiă- 
pie xtural-artistic»

Colectivul grupului 3 construe;:: 
din cadrul T.R.C.L. Brașov a reușit 
să termine intr-un timp record de 
numai două luni și jumătate, con
strucția și montajul noului teleferic 
ce va face legătura intre Clăbccet 
Sosire și Clăbucet Plecare pe o 
distantă de 1 800 n.

Telefericul are o capacitate de 
200 piuă Ia 290 persoane pe oră și 
este actrocat de cotoare pater-Jce 
de la ceie cocă stații. Turiștii 
care toc petrece revelionul în 
zEunți. la cabanele situate in aceste 
jocur precum și schiorii se vor 
eepLasa cu &ool teleferic, care va 
5 dc la fotosmtă în dimineața 
xâes de 31 decembrie.

KX

M. A. (Agerpres)

LucrătorH din uni
tățile aparținînd Di
recției de gospodărire 
a apelor Siret-Prut au 
terminat construcția 
barajului de pămînt 
de la Cucuteni cu o 
înălțime maximă de 
14 m.

Odată cu termina
rea barajului de, la 
Cucuteni, se încheie 
prima parte a lucră
rilor de amenajare 
complexă a bazinului 
hidrografic al fiu
lui Bahlui. Acest 
baraj, împreună cu

cele construite la 
Podul Iloaiei, Ieză- 
reni, Ciurbești, Aro- 
neanu și Chirița au o 
capacitate de reținere 
de S5 milioane m c 
de apă.

Prin executarea a- 
cestor lucrări sînt fe
rite de inundații lo
calitățile din lunca 
Bahluiului și de pe a- 
fluenții săi, cresc su
prafețele irigate și a- 
menajările piscicole 
în această regiune.

(Agerpres)



Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
Dezbateri la Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1964 și cu privire 

la planul de -tat pe anul 1965. precum și la proiectul bugetului pe 1965

Raportul Comisiei economko- 
financiare prezentat de deputata! 

Tudor lonescu
Tovarăși deputați,

Comisia economico-finan- 
ciară a Marii Adunări Națio
nale, analizînd proiectul buge
tului de stat al Republicii 
Populare Romîne pe anul 1965, 
a constatat că a fost întocmi: 
în deplină concordanță cu in
dicatorii planului de dezvolta
re^ a economiei naționale, re- 
flectînd în expresie finanei** 
sarcinile sporite din ultâ*ot 
an al șesenalului.

Proiectul bugetului ie nac 
pe anul 1965 prevede la w*-* 
turi 99 401,4 milioaz* u? 
la cheltuieli 98 411 4 -ob*-
lei, cu un excedent pB*tai 
de 1 000 milioane M.

Rezultat al «etMMM &■**> 
ce, însuflețite a *MbbbM* 
de oameni ai B—bM acumu
lările băr.e?'..
rul hotiMtar 1b ■**■*■* 
socialistă lârpta r ■ rx-rea 
continuă a SbbAMM M bbbbbbb 
social CrețasaB acrea* aca- 
mulări pesrta ixcarea ta a- 
nul IMS a ■* care»
pentru ieu’-'i u_- * * eeceoctiei 
naționale * atSBB&ta aoetal- 
culturata.

Din MBd dbdkMDor bu- 

nonfai reMaaale stat prevăzu
te M IM sâbeae lei, cu 
51S43 grTbflaffe mai mult 
dec* ttc -reuminare
pe aoEL Jk Cat mai mare 
parte a rBiBine nr pentru 

este âretassta ^vestițiilor. 
Susa de T 25X7 —laoane lei 
alocata de ta boțet. împreună

-
letalle acrae de Lzanțare. vor 
as-gura -sc. vedas total de in- 
vestiti- de «2 MC ~ oanr lei.

tor fondări -zacsanase va asi
gura cccstr—rea st puzerea in 
fntețiune a aa M sportante 
obiective. •xemrea eeocxxni- 
eî cu utitaje r. de înal
tă produetivriase. rreTerea ca
pacităților de produrtir. reali
zarea unor mai va
riate «i de eahtrae din ce in ce 
mai ber-ă- asLrsritidti-se în 
continuare oer.'ritares impe
tuoasă a eccorrr-xs. xoastre ra
ționale, po ti ivit Directivelor 
Congresului ai IH-âea al Par
tidului Muscwrese Romin.

Proiectul bogetnkd pe anul 
1965 reflecta, totodată. erija 
statului nostru pentru ridica
rea continuă a nrretatai de 
trai al oamenilor nanca. Pe 
lingă sumele importante pre
văzute pentru majorarea rsH 
riilor, în confomita:e cu pre
vederile Hotârîrii di~ |*M 
1964 a C.C. al PJXR. ți a Con
siliului de Miniștri, in beget 
sînt înscrise fonduri în*mna- 
te pentru finanțarea acțiunii?? 
social-culturale, în sumă de 
22 075,9 milioane lei. Din to
talul acestor cheltuieli. 3X5 la 
sută sînt destinate învățămln- 
tului, 25,8 la sută — ocrotirii 
sănătății, prevederilor sociale 
și culturii fizice, 7,6 la sută — 
științei, culturii și artei, 23.1 
la sută — asigurărilor sociale. 
13 la sută ajutorului de stat 
pentru copii.

Sume importante sînt prevă
zute pentru construcția de lo
cuințe, în anul 1965 urmînd 
să se cheltuiască în acest scop, 
din fondurile statului, 3 000 
milioane lei.

Creșteri sînt prevăzute și în 
ce privește bugetele organelor 
locale ale puterii de stat, ale 
căror cheltuieli vor însuma 
16 150,9 milioane lei, ce vor fi 
acoperite din veniturile pro
prii ale sfaturilor populare, 
din cotele defalcate din impo
zitele și veniturile republica

Cuvîntul deputatului 
Florian Dânălache

Am ascultat cu deosebită 
satisfacție darea de seamă 
prezentată de tovarășul pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
asupra înfăptuirii planului de 
stat pe anul 1964 și cu privire 
la planul de stat pe anul 1965, 
precum și raportul la proiectul 
de lege pentru aprobarea bu
getului. Atît planul, cît și pre
vederile bugetare pe anul vii
tor creează condiții pentru 
creșterea în ritm susținut a 
economiei noastre naționale și 
ridicarea continuă a nivelului 
de trai material și cultural al 
celor ce muncesc. înfăptuirea 
acestor prevederi asigură înde
plinirea și depășirea Directi
velor celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R.

Succesele remarcabile obți
nute în dezvoltarea economiei 
naționale oglindesc forța și su
perioritatea orînduirii socialis
te, sînt o dovadă a dragostei 
și entuziasmului cu care în
tregul nostru popor înfăptuieș
te politica înțeleaptă, consec
vent marxist-leninistă a parti
dului nostru. La aceste reali
zări o contribuție importantă 
și-au adus-o și colectivele de 
muncă din întreprinderile și 
instituțiile orașului București. 
Planul anual al producției in
dustriale a fost îndeplinit cu 
9 zile mai devreme, ceea ce va 
duce la depășirea sarcinilor 
prevăzute pe acest an cu circa 
2,7 la sută. La sfîrșitul aces
tui an Industria Capitalei va 
realiza un volum de producție 
de două ori mai mare decît în 
anul 1959, ritmul mediu anual 
fiind de 15,1 la sută.

O dată cu creșterea volumu
lui producției, au avut loc 
schimbări importante în struc

ne. precum R. flta aoatacta Br

Tcrarăs. depesec.

a bsBrx

ur

f ea ministerele,
re 7 = le. co- 

.-Lvț ale sfaturi- 
nrerprinderile și 

_____ economice să ia 
r. ef sente pentru folosi

nd MU a condițiilor crea- 
-rea tehnică tot 

~i - i-re.re a economiei
■ •. - r.ale, în scopul ri

dicării continue a calității 
produselor noastre, a prestigiu- 

j. „mărcii" fabricii atît pe 
i.ața internă cît și la export. 

Fondurile alocate de la bu
get pentru realizarea diferite
lor obiective și acțiuni plani
ficate vor trebui folosite cu
grijă pentru a se asigura efi
ciența lor maximă. Pe baza 
experienței acumulate pînă în 
prezent, institutele de proiec
tări, organizațiile de construc- 
ții-montaj, furnizorii de utilaje 
și materiale, beneficiarii in
vestițiilor și organele Băncii de 
Investiții trebuie să aibă o 
preocupare continuă pentru 
folosirea cît mai judicioasă a 
fondurilor de investiții, darea 
la timp în funcțiune a noilor 
obiective și atingerea în cel 
mai scurt timp a parametrilor 
tehnico-economici planificați.

Fondurile bugetare destina
te acțiunilor social-culturale, 
acțiunilor de gospodărie co
munala, întreținerii drumuri
lor, acțiunilor agrotehnice și 
zooveterinare etc. vor trebui 
folosite cu mai multă grijă 
gospodărească și în strictă 
conformitate cu destinația pre
văzută.

Este necesar ca organele Mi
nisterului Finanțelor, Băncii 
de Stat, Băncii de Investiții, 
precum și organele financiare 
și de control din întreprin
deri, organizații și instituții 
să-și îmbunătățească în conti
nuare activitatea, în vederea 
asigurării îndeplinirii cu suc
ces a sarcinilor financiare ale 
șutului nostru pe anul 1965, 
oglindite în indicatorii proiec
tului bugetului de stat.

Tovarăși deputați,
Ținind seama că proiectul 

bugetului concordă cu sarcini
le planului economic și că este 
asigurată finanțarea tuturor 
obiectivelor și acțiunilor pla- 
—ficate, Comisia economico- 
fînanciară a Marii Adunări 
Nationale propune aprobarea 
proiectului bugetului de stat 
pe anul 1965.

Totodată, în urma analizării 
execuției definitive a bugetu
lui de stat pe anul 1963, Co
misa propune aprobarea con
tului general de execuție a 
acestui buget. încheiat cu ve
nituri în sumă de 81 558,4 mi
lioane lei și cheltuieli în sumă 
de 77 714,8 milioane lei, exce
dentul fiind de 3 843,6 mili
oane lei.

Intrăm in ultimul an al șe
senalului cu convingerea că 
oamenii muncii, sub conduce
rea Partidului Muncitoresc 
Romîn, vor asigura îndeplini
rea și depășirea sarcinilor im
portante care ne stau în față 
în etapa desăvîrșirii construc
ției socialiste, vor întări și 
mai mult prestigiul patriei 
noastre.

tura produselor fabricate. Au 
fost însușite și introduse în 
fabricația de serie produse noi 
ale căror performanțe se situ
ează la nivelul celor mai bune 
realizări obținute pe plan 
mondial; a fost reînnoită a- 
proape în întregime gama pro
duselor fabricate.

întreprinderile constructoare 
de mașini au asimilat în fabri
cație în perioada 1960—1964 un 
număr de 650 de noi tipuri de 
mașini și instalații. în cadrul 
acestora o pondere tot mai în
semnată o ocupă produsele de 
înaltă tehnicitate, mașinile de 
precizie, aparatele de măsură 
și control, echipamentele și in
stalațiile de automatizare și 
altele.

Cele 8 000 produse fabricate 
de întreprinderile din Capi
tală, care au fost prezentate 
la Expoziția realizărilor econo
miei naționale organizată în 
cinstea sărbătoririi celei de-a 
5CX-a aniversări a eliberării 
patriei, au prilejuit o mare sa
tisfacție oamenilor muncii, au 
stîrnit interesul și admirația 
vizitatorilor străini. De aici 
rezultă însă și obligația tu
turor întreprinderilor noastre 
de a da toate produsele, în se
rie, la nivelul celor prezentate 
la expoziție.

Aceste succese se datoresc 
atenției deosebite pe care con
ducerea partidului și statului 
nostru o acordă dezvoltării 
multilaterale a Capitalei; în 
perioada 1960—1964 s-au chel
tuit fonduri de investiții pen
tru orașul București de aproa
pe 24 miliarde lei. S-au con
struit 12 întreprinderi și 50 de 
secții noi, înzestrate cu utilaje 
și instalații de înalt nivel teh
nic, iar majoritatea întreprin-

a «x taK dc-

napocale

»»■ T»r. d a bunăstării 
nurairțc. Au luat o 

■■fi** Moaebita construc- 
BM* M taereafe și social-cul- 
■■Ml cb WBnre a fondurilor 
■*E*r atacate de către stat, 
la panaada 1960—1964 oame- 
- - meii din Capitală au pri-

folosință circa 64 000 
t- apartamente, școli cu a- 
; re.ape 1000 săli de clasă, că
mine studențești cu 7 000 
locuri, magazine moderne cu 
o suprafață de 90 000 metri pă- 
trați, cinematografe, policlinici 
și alte obiective social-cultu
rale.

Ridicarea nivelului de trai 
este oglindită, de asemenea, de 
creșterea continuă a venituri
lor populației și a puterii ei de 
cumpărare. în acest an, volu
mul mărfurilor desfăcute prin 
comerțul de stat a crescut cu 
aproape 64 la sută față de anul 
1959.

Din Darea de seamă prezen
tată a rezultat că în anul 1965 
economia țării noastre va cu
noaște în continuare o dezvol
tare armonioasă și într-un 
ritm susținut. întreprinderilor 
și unităților economice ale 
orașului București le revin 
sarcini importante pentru în
făptuirea obiectivelor cuprinse 
în planul de stat. Producția 
globală industrială a Capitalei 
planificată pe anul 1965 este 
cu 12,1 la sută mai mare de
cît în acest an și reprezintă o 
creștere de aproape 2,3 ori față 
de realizările din anul 1959. 
Cea mai mare parte a acestei 
creșteri — 87 la sută — este 
prevăzută a fi realizată prin 
ridicarea productivității mun
cii.

La recenta plenară a C.C. al 
P.M.R. tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a subliniat că 
ridicarea permanentă a cali
tății produselor trebuie să fie 
în continuare problema cen
trală a întregii noastre acti
vități.

în anul 1965, întreprinderile 
din orașul București vor tre
bui să asimileze în fabricație 
tipuri noi de mașini și insta
lații : mașini-unelte, compre- 
soare, cazane de mare capaci
tate, echipament electrotehnic 
și de automatizări, utilaje pen
tru industria siderurgică și 
chimică. în industria bunuri
lor de consum se vor fabrica 
noi sortimente de calitate su
perioară. durabile, cu aspect a- 
trăgător. Concomitent cu pre
ocuparea pentru îndeplinirea 
planului de asimilare de noi 
produse se va asigura îmbună
tățirea continuă a calității 
produselor existente în fabri
cație. pentru ca performanțe’.® 
lor să se ridice la nivelul celor 
mai ne. realizări.

în omul București au cres
cut numeroase cadre de mun
citori. r gineri și tehnicieni cu 
o ins.: hficare. capabile să
stăpineatcă și să dezvolte teh
nica nouă cu care sînt dotate 
întreprr tenie. Pentru înde- 
plir.:: - r e condiții a sar
cinilor sxr.:e ce ne revin în 
domen: _ ioimilârii produse
lor noi s. "x rdemizării celor 
existente. necesar să e-
cordârr. : crentie deosebită fo
losirii r» ti: tale a acestor ca
dre, astfM re in serviciile de 
proiectam M pregătire a fa
bricației. dt «i in cele de con
trol teMfc al calității să-și 
desfășoare amrtîatea cei mai 
buni ir.g '*- f. tehnicieni. în 
toate tet**toderile au fost 
organize:-: -.rrmi pentru
ridicarea ■x.’riril și spe
cializării r&trelir. Pentru 
a spori t£oe:*a acestor 
cursuri era •. -resar ca minis
terele tutrtare a se preocupe 
mai tnăMfBM de controlul 
și îndnirt- . ? de editarea
unor mater are n tactice strict 
necesare. z« ;: ■ rarea unor 
forme ader t- pentru specia
lizarea ingrwruar și tehnicie
nilor.

Întruciî ir atacai București 
își desfâacazi activitatea un 
număr impccTBK de institute 
de cercetări a ;rc:ectări, de 
învățămint îl*’—. în care lu
crează csir- • v -e de spe
cialiști. se -r- ..i măsuri în
vederea extaMBft colaborării 
întreprinde~-jar yr :ductive cu 
institutele

Obținerea mm recsltate su
perioare ir. cali
tății produseăir mresită, de a- 
semenea. luarea * măsuri co
respunzătoare ■ 3x domeniul 
organizării șcâafiJee a proce
selor de prMatS • în acest 
scop, cu T..n_sterelor,
se va acorda ■ agenție mai 
mare aottecMB aaiectivelor 
din întrepr-'a crearea 
unor fluxuri refimade de fa
bricație, intzndaBBBB pe scară 
mai largă a tnxu u și au- 
tomarizăn: - : . - -\rii rit- 
micității proâaru-

La unele SBOapaMEri a de
venit o pram: i nq*szarea de 
consfătuiri r_ zwrefltaxii pen
ița a discuta —AM de com
portare a proda—■ livrate. 
Cu aceat prur »-«stabilit 
măsuri concrete *8Bn a îm
bunătăți atît MiMB» cît și 
exploatarea respec
tive. în anul rijnr * propu
nem sâ sprijină* aa imit or
ganizarea urce aaa**m acți
uni, sâ dete:—u Secare 
întreprindere sâ «mărească 
îndeaproape ~~umu s care 
produsele fabrica» aririac ce
rințele benerimir. :

Darea de -fa.-.* : reentată 
sesiunii noastre a aUMBiat ne
cesitatea reahrărl —■ pro
duse care, prin cnMBpfr or, să 
fie competitive pe t-j:- nter- 
națională, să permni zreserea 
exportului, lăxgS— flMBbu- 

rilor comerciale cu celeiaite 
țări.

întreprinderile din Capitală 
au obținut în ultimii ani re
zultate bune în îndeplinirea 
obligațiilor pentru export. în 
anul 1964 volumul producției 
industriale destinat exportului 
a crescut cu 40 la sută față de 
realizările din anul trecut.

Planul de stat pe anul vii
tor prevede o creștere însem
nată atît în ce privește volu
mul, cît și sortimentul produ
selor. Pentru îndeplinirea a- 
cestor sarcini, se vor lua noi 
măsuri în vederea creării tu
turor condițiilor necesare res
pectării cu rigurozitate a ce
rințelor atît în ceea ce priveș
te termenele de livrare, cît și 
prescripțiile tehnice de calita
te. In numeroase întreprinderi, 
pe baza studiilor întocmite, ur
mează să se reorganizeze pro
ducția unor secții și ateliere 
care execută produse pentru 
export.

Oamenii muncii din orașul 
București sînt conștienți de în
semnătatea acestor sarcini și 
sînt hotărîți să lupte cu mai 
multă perseverență pentru fo
losirea deplină a condițiilor 
tehnico-materiale de care dis
pun. Apreciez ca deosebit de 
valoroasă măsura preconizată 
de conducerea partidului de a 
lega mai mult formele de co
interesare materială de rezul
tatele obținute în ridicarea ca
lității. Aceasta va stimula a- 
pariția de noi acțiuni pentru 
ridicarea nivelului tehnic al 
producției, va determina o exi
gență sporită față de calitatea 
produselor fabricate.

Folosirea rațională a fondu
rilor de investiții și punerea în 
funcțiune la termen a obiecti
velor planificate constituie una 
din sarcinile principale ale 
planului pe anul 1965.

în anul viitor, în Capitală 
sînt prevăzute a se construi și 
pune în funcțiune noi obiecti
ve industriale de o importan
ță deosebită pentru economia 
națională, cum sînt: centrala 
termoelectrică București-sud 
și extinderea celei de la Gro
zăvești, care va duce la o creș
tere cu peste 50 la sută a pu
terii instalate a orașului Bucu
rești, dezvoltarea și sistemati
zarea Uzinelor „23 August" și 
„Grivița Roșie", a Fabricii de 
produse de beton celular auto- 
clavizat, creșterea capacității 
de producție la Fabrica de ma
șini-unelte și agregate șl altele. 
Fonduri importante sînt pre
văzute, de asemenea, și pentru 
construcțiile de locuințe, pcu-

Cuvîntul deputatului 
Gheorghe Bucelea

în cuvîntul meu mă voi re
fer. la activitatea constru:u>- 
rilre. care muncesc cu abne
gație pentru punerea ta func
țiune a unor noi și importan- 
te capacități de producția Me 
industriei chimice din
MB Bacău, pentru cootflB» 
rea construcției noului eres 
noDCttoresc Onești și a Bo
șului Piatra Neamț.

Muncitorii, ingineri: și 
nicienii de pe șantierele ~ «- 
stre au executat anul are.-'.: a 
termen și înainte de teman 
lucrările de construcțu-moc- 
Uj la: instalația de elecmumi 
a sării prin procedeul r- -u- 
tod de mercur și Uzina ăe 
P.V.C. cu polimerizare In f-»- 
pensie de la Combina:- nâ- 
mic Borzești; Fabr.ca ca • 
ren de la Combinatul de cau
ciuc sintetic Onești, preco* și 
alte importante instalam De 
asemenea, au fost puse la <fc- 
poziția oamenilor uaan<ii jMe 
de apartamente cm::run_>. 
spații comerciale r!* și
alte obiective de intens so
cial-cultural la Onești fc ^a- 
tra Neamț. Felul in CMB cop» 
structorii și monturii au 
știut să-și concentreze eflsrtu- 
trile pentru realizarea ta ttnp 
record a noilor oiaacta* in
dustriale a fost nu
numai de specialism :ara 
noastră, ci și de . i., i «BfMlții
unor firme străine

O preocupare p-:~a. - :ă a 
constructorilor a f: • a scula
rea de lucrări de el: bună
calitate, care ?1 tai exi
gențele titularilor ot nvesti- 
ții. In cursul acerm * toate
lucrările executate re t.:: au 
primit calif::r * .r. re* și 
„foarte bine-. Ac*r» -emltate 
au putut fi obtisoM dBBOrită 
aplicării - xocrete
stabilite pe &ecaa>_ yntier 
pentru ridicarea atariMni ca
litativ al luirir. ■ -*-ren::o- 
nării atente a :: in
trate pe șantiere, șnecsan și 
străduințeler ir;.* țentru 
ridicarea c__ :' -
rii muncitorilor. OMtaAadn-se 
în permanență •■Meresarea 
materială a cHNDBKtarilor 
pentru realnarei -re. etfități 
superioare, s-a ntmtfts meto
da predării r. :—mt—_ ..miri
lor între brioMI f* bază de 
procese verbal» M afișate.

O contrimn • BBhMI la 
realizarea sam.-uar re r.e-au 
revenit i re .. :_re-
rea tehnic * De pil
dă, am fotaM ta—aț an in 
proporție : .
bricate din ba— —Bti can
tități înse—— M agetari su
perioare. -' ■* ' mase 
plastice, tare** dta tablă 
ambutizata s. ataue Betoa- 
nele și n-:r.. '■a a- pre
parate n—actaBBM centra
lizate pe ■■—B Baero eco
nomisirea r-a*-_...— lem
nos. am : : ast s de
80 ta sutt cMM* de îurentai, 
iar 96 ta bmB Mb suprafața 
fațadelor a*-.ta* r- srhe- 
lă meta_n*

In an— re •-« «nun a taet 

clinici, școli cinematografe și 
alte lucrări social-culturale.

Cunoașterea și în acest an, 
cu mult înainte, a sarcinilor 
de plan pe anul viitor a făcut 
posibilă luarea din vreme a 
unor măsuri care vor conduce 
la îmbunătățirea activității de 
investiții «i ridicarea calității 
lucrărilor de construcții și 
montaj. S-a asigurat în mai 
mare măs-ră documentația 
tehnică pentru capacitățile de 
producție cu termen de punere 
în funcț;_.ie în anul 1965, iar 
pentru construcțiile de locuințe 
s-au întocmit proiecte de exe
cuție încă din acest an pentru 
întreg planul de anul viitor. 
Totoda'^â a fost deschis un 
front sporit de lucrări față de 
anii trecuți, ceea ce va asigura 
o folosire mai rațională a for
ței de muncă, a utilajelor exis
tente și îndeplinirea sarcinii 
de creștere a pzudurtirității 
muncii.

Pentru a elimina une> de
ficiențe ce mai există in exe
cutarea ritmică a iucnânlzr ce 
construcții este necesar să 
continuăm efortul peotiu a 
crea un decalaj de aatedBU* 
un an între proiectare și exec_- 
ție și pentru îmbunătățirea do
cumentației tehnice elabcratf. 
în anul viitor va trebui *ă =- 
sigurăm o mai bună cocri;- 
nare a construcțiilor ce 
ințe cu cele social-cultnrBifc 
astfel ca o dată cu darea ~ 
folosință a noilor cartiere i : 
locuințe să existe toate MM- 
rile necesare unei deservir. 
respunzătoare a popula: eu

în prezent, în toate Între
prinderile și instituțiile d_a 
Capitală oamenii muncii dez
bat sarcinile de pla.-, pi - ~ 
1965. însuflețiți de — irete.e 
obiective ce stau in fata noas
tră în anul viitor. bbMMML 
inginerii și tehnicienii Mdl*- 
meroase propuneri peottB fo
losirea mai deplina ■ rei-er - 
lor interne, îmbunătățirea - 
tinuă a calității țr:«±-se.:r. 
folosirea Cu chibzuMM a mij
loacelor materiale ■ bin ești.

Proiectul de buget prezen
tat Marii Adunări Na: male a- 
sigură toate mijloacele finin- 
ciare necesare realiză:
nulul de dezvoltare a econo
miei naționale pe anul viitor, 
reflectă grija permanentă a 
partidului și guvernului nos
tru pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai al celor ce 
muncesc. De aceea, aprob din 
toată inima Berea de seamă 
prezentată seMmii și voi vota 

-?7::sreî proiectului 
de buget 

dată în folosință prima con
strucție realizată în țara noa- 
stră din elemente spațiale de 
beton armat prefabricat, pro
iectată în întregime de către 
constructorii noștri. Pentru a- 
doptarea unor soluții eficiente 
de planșee la construcțiile de 
locuințe, am realizat dale din 
beton armat precomprimat pe 
două direcții, la care consu
mul de oțel se reduce de șapte 
ori, iar cel de beton cu 20 la 
sută față de piesele similare 
din beton armat.

S-a folosit cu rezultate bune 
procedeul de rulare a rezer
voarelor de mare capacitate, 
precum și sudura automată la 
execuția rezervoarelor sferice, 
realizîndu-se prin aplicarea a- 
cestor moderne procedee de 
lucru o reducere substanțială 
a timpului de execuție și a 
manoperei, în condițiile exe
cutării unor lucrări de cali
tate superioară.

Extinderea rapidă pe șan
tierele noastre a sistemelor 
constructive noi, a procedeelor 
tehnologice avansate, a utila
jelor moderne, care contribuie 
la creșterea gradului de me
canizare a lucrărilor, a forme
lor superioare de organizare a 
muncii a determinat crește
rea productivității muncii cu 
2,7 la sută peste plan și obți
nerea de economii la prețul 
de cost în valoare de 1,3 mi
lioane lei.

La obținerea acestor rezul
tate o contribuție însemnată 
au adus și tinerii de pe aceste 
șantiere, în majoritatea lor 
utemiști. Alături de construc
torii mai vîrstnici, ei au mun
cit cu elan, s-au preocupat să 
dobîndească temeinice cuno
ștințe în meseria aleasă și 
să-și ridice nivelul cultural.

In anul ce urmează ne re
vine în continuare sarcina 
de a construi noi capacități 
de producție de mare im
portanță pentru economia 
națională cu termen de 
punfere în funcțiune în cursul 
anului 1965, cum sînt: Com
plexul de reformare catalitică 
de la Rafinăria Onești, care — 
așa cum se arată în Darea de 
seamă prezentată de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer — con
stituie o nouă bază pentru 
dezvoltarea industriei noastre 
petrochimice, precum și lucră
rile de dezvoltare a instalații
lor de hexacloran și erbicide de 
la Combinatul chimic Borzești. 
De asemenea vom da în fo
losință spitalul cu 450 de pa
turi din orașul muncitoresc 
Onești și vom realiza un sta
diu cît mai avansat la lucră
rile de dezvoltare a Uzinei de 
fire și fibre sintetice Săvinești.

Pentru a contribui la respec
tarea termenelor de dare în 
funcțiune a noilor obiec
tive industriale și la redu
cerea costului investițiilor, ne 
vom concentra eforturile în 
direcția realizării lucrărilor la 
termenele stabilite, la un ni
vel calitativ înalt și cu chel
tuieli de execuție cît mai re

in iața standului de ziare și cărți, lntr-o pauză a lucrărilor
Foto: AGERPRES

criise. In acest scop am întoc- 
m:. pe baza numeroaselor 
: ; .meri făcute de construc-
. ie pe șantierele noastre, 
—plan amplu de măsuri teh- 

rUco-organizatorice, care pre- 
vede : intensificarea aplicării 
'netodelor moderne de con- 
s'.rucții și montaj; constituirea 
de brigăzi mari, specializate 
pe categorii de lucrări la ni
velul loturilor de construcții; 
organizarea unor cursuri de 
specializare a maiștrilor și in
ginerilor constructori; con
struirea unei noi stații mo
derne de betoane și mortare 
la Săvinești și altele.

Solicităm însă Ministerului 
Industriei Petrolului și Chi
miei și Comitetului de Stat 
pentru Construcții, Arhitec
tură și Sistematizare să lămu
rească din timp toate proble
mele legate de realizarea noi
lor construcții din orașul O- 
nești și în primul rînd ampla-

Cuvîntul deputatului 
Ion Creangă

Darea de seamă prezentată 
în fața Marii Adunări Națio
nale de tovarășul președinte 
al Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a eviden
țiat amploarea dezvoltării ță
rii noastre în vasta operă de 
desăvîrșire a construirii socia
lismului, pe temeliile marx- 
ism-leninismului. Ea a ară
tat concret, sistematic și știin
țific eforturile făcute de po
porul nostru, sub conducerea 
partidului, pentru o viață din 
ce în ce mai bună, progresele 
și realizările obținute, care si
tuează țara noastră la majori
tatea indicilor printre țările 
cu economia cea mai dinami
că. Analiza realizării bugetu
lui din anul 1964 și proiectul 
bugetului pentru 1965 oglin
desc în unități de valoare ca
drul vast al desfășurării pla
nului de stat.

Planul pe anul 1965 cuprin
de sarcini noi și însemnate 
pentru dezvoltarea economiei 
naționale. Mergînd ferm pe li
nia industrializării socialiste, 
plenara Comitetului Central 
din 30 noiembrie — 1 decem
brie 1964, așa cum s-a arătat 
în raport, a trasat ca sarcini 
de prim ordin îmbunătățirea 
și perfecționarea calității pro
duselor industriale, realizarea 
în termen a investițiilor și 
îndeplinirea integrală și în 
cele mai bune condiții a sar
cinilor de export.

Aceste sarcini privesc în
treaga activitate de viitor. Din 
ele se desprind obligații și 
pentru învățămîntul superior 
în anii care urmează.

Partidul nostru aedrdă o 
mare atenție dezvoltării mai 
departe, în condiții optime, a 
acestui învățămint, care are 
misiunea de a forma cadre cît 
mai bine pregătite necesare 
economiei, culturii și științei, 
la nivelul cerințelor actuale. 
Directivele Congresului al 
III-lea al P.M.R. cuprihd sar
cini însemnate în această di
recție. Aceste sarcini se înde
plinesc cu succes.

Realizările obținute în cei 
20 de ani de la eliberarea pa
triei scot la lumină creșteri 
elocvente și strălucite în do
meniul învățămîntului supe
rior. Raportul de peste 6 stu- 
denți la o mie de locuitori 
plasează țara noastră înaintea 
multor țări cu vechi tradiții 
universitare. Caracteristic este 
faptul că acest învățămint se 
dezvoltă planificat și este co
ordonat cu dezvoltarea între
gii economii și a tuturor sec-, 
toarelor productive, a științei 
și a culturii în plin avînt.

Pentru învățămîntul supe
rior sarcina de bază în lupta 
pentru calitate se traduce în 
pregătirea cît mai bună a stu- 
dențimii, viitoare cadre care 
trebuie să facă față cerințelor 
sporite ale științei și tehnicii 
actuale. Din această sarcină 
se desprinde preocuparea a- 
tentă pentru perfecționarea 
continuă a învățămîntului. 
Lumea trece astăzi prin- 
tr-o revoluție tehnico-știin- 
țifică cu vaste repercu
siuni în transformarea ei. 
Planurile de învățămint și 
programele analitice trebuie 

sarea lor, ca să nu fim în si
tuația de a întîrzia începerea 
lucrărilor pentru care avem 
proiecte aprobate și fondurile 
necesare.

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii de pe marile șantiere 
Onești-Borzești, Piatra Neamț 
și Săvinești m-au împuterni
cit să transmit angajamentul 
lor ferm că își vor spori efor
turile pentru îndeplinirea pla
nului de stat pe anul 1965.

Analizînd cu atenție proiec
tul de buget pe anul 1965, con
sider că el este întocmit în 
strînsă legătură cu sarcinile 
sporite ale planului de stat pe 
anul viitor. Voi vota proiectul 
bugetului cu convingerea că 
el asigură folosirea resurselor 
materiale și bănești pentru 
dezvoltarea în ritm susținut a 
economiei noastre naționale și 
ridicarea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

să cuprindă noile cuceriri ale 
științei și tehnicii. O atenție 
deosebită trebuie acordată do
meniilor noi ale științei legate 
în special de automatizare, de 
aplicarea matematicii în eco
nomie, extinderea folosirii 
mașinilor electronice de calcul, 
dezvoltarea ramurilor actuale 
ale fizicii, chimiei, biologiei.

Centrul universitar Iași a 
cunoscut sprijinul eficace și 
substanțial din partea parti
dului și Statului de democrație 
populară pentru a se reface, a 
progresa și a înflori. Trebuie 
amintit că situația grea în 
care se găsea lașul din trecut 
punea sub semnul întrebării 
dacă acest oraș mai poate fi 
reanimat ca centru cultural- 
științific. Acum nu numai că 
el a fost readus la viață și și-a 
găsit locul între focarele de 
cultură, dar cunoaște o nouă 
înflorire, într-o lumină nouă.

Astăzi, lașul are o bază eco
nomică și mai ales industria
lă trainică, care îi dă viabili
tate și energie. In această am
bianță, tradițiile culturale 
progresiste ale lașului de odi- 
nioară'''se pot dezvolta pe o 
treaptă superioară și în plus 
s-au inițiat și progresează noi
le domenii de cercetare. Să 
dăm cîteva date statistice, 
în 1938/1939 existau în Iași 
două institute de învățămint 
superior î Universitatea și In
stitutul politehnic, cu un nu
măr aproximativ de 3 000 stu- 
denți. Astăzi lașul găzduiește 
17 000 de studenți repartizați 
în șase institute de învăță- 
mînt superior. Față de șase 
facultăți în 1938/1939 cîte exis
tau în Iași, astăzi avem 28 fa
cultăți, cu peste o sută de sec
ții de specializare.

Condițiile materiale ale cen
trului universitar din Iași 
s-au îmbunătățit an de an. în 
Iași s-a refăcut clădirea Uni
versității, distrusă de război; 
s-a construit clădirea Institu
tului agronomic ; s-au cons
truit noi spații de învățămint 
la Politehnică și Universitate. 
Din anul 1956 s-au Construit 
19 cămine studențești și patru 
cantine moderne și spațioase.

Condițiile de trai și viață 
studențească devin pe zi ce 
trece tot mai bune. Peste 60 
la sută dintre studenți au bur
se de stat, iar în cămine locu
iesc 65 la sută dintre ei.

Dotarea laboratoarelor și 
bibliotecilor instituțiilor de în- 
vățămînt superior din Iași se 
face în ritm activ. Treptat, 
treptat, s-a adus și se aduce 
aparatură modernă pentru 
procesul de învățămint și 
munca științifică. Menționez 
că și la Iași a început inițierea 
unei centru de calcul, care să 
vină în sprijinul economiei și 
industriei. Acest centru este 
necesar să fie întărit și dotat 
în continuare cu mașini elec
tronice și calculatoare moder
ne. în momentul de față el 
pregătește cadre pentru pro
gramarea și utilizarea calcula
toarelor.

Un eveniment important 

pentru orașul nostru a fost vi
zita conducătorilor de partid 
și de stat, din septembrie 1961, 
la Iași. Atunci tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 
expunerea făcută în fața acti
vului lărgit de partid și a tu
turor cadrelor de răspundere, 
a prezentat un amplu plan de 
dezvoltare a regiunii și orașu
lui Iași, plan care în ultimii 
ani se traduce cu succes în via
ță. La consfătuirea cu condu
cerile instituțiilor de învătă- 
mînt superior din Iași, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
făcut recomandări prețioase 
cu privire la sarcinile actuale 
ale învățămîntului, care au 
devenit o călăuză însufleți- 
toare în munca noastră.

Institutele de învățămint 
superior din Iași depun efor
turi pentru a da absolvenți 
bine pregătiți în diferitele ra
muri ale științei, tehnicii, cul
turii. Exigența crescîndă față 
de modul în care studenții își 
însușesc cele predate dă an de 
an tot mai bune rezultate. Mă
sura cea mai obiectivă a mun
cii noastre o constituie rezul
tatele pe care absolvenții noș
tri le dau în producție, la locu
rile lor de muncă. Animați de 
un fierbinte patriotism, edu
cați în spiritul dragostei față 
de partid și popor, devotați 
construirii socialismului în 
țara noastră, majoritatea stu
denților ieșeni se ocupă cu 
răspundere de pregătirea lor 
pentru sarcinile care îi așteap
tă. Succesele obținute de po
porul nostru în construcția 
economică reprezintă un pu
ternic mijloc de educare și 
mobilizare în muncă a stu- 
dențimii. Este elocvent entu
ziasmul manifestat de studenți 
în urma vizitării de către 
mulți dintre ei a Expoziției 
realizărilor economiei națio
nale.

Munca științifică din centrul 
Iași se duce coordonat și pla
nificat și aportul ei în spriji
nirea rezolvării problemelor 
actuale ale economiei se face 
_din ce în ce mai simțită.

In ultimii ani, centrul uni
versitar Iași este sediul a nu
meroase întîlniri științifice, 
fiind vizitat de numeroși pro
fesori și cercetători din străi
nătate. Amintim că în 1960 
Universitatea din Iași și-a săr
bătorit centenarul și că acea
sta a constituit un prilej de a- 
firmare a centrului Iași peste 
hotarele țării. Anul acesta, în 
luna mai, a avut loc la noi 
consfătuirea națională de chi
mie ; sesiunile științifice ale 
institutelor din Iași reflectă 
nivelul crescînd al preocupă
rilor și activităților cadrelor 
universitare ; la sesiunea ști
ințifică din acest an a Univer
sității s-au prezentat 319 co
municări ; în luna decembrie 
a avut loc la Iași colocviul de 
matematică aplicată în econo
mie, cu o participare de peste 
200 de economiști și matema
ticieni. Aniversările lui Emi- 
nescu și Creangă au consti
tuit, de asemenea, momente 
însemnate în viața culturală a 
lașului, prilejuri de înaltă pre
țuire a valorilor culturii noa
stre naționale.

lașul a avut o bogată tradi
ție progresistă în știință și în 
cultură șl a dat țării persona
lități de mare valoare. Apor
tul său la cultura patriei noa
stre este bine cunoscut. Astăzi 
el crește și se dezvoltă conti
nuu, îmbogățind, pe o treaptă 
superioară, aceste tradiții, a- 
dueîndu-și o contribuție tot 
mai mare la sporirea tezauru
lui culturii și științei romî- 
nești.

Tovarăși, planul de stat și 
bugetul pentru anul 1965 în
suflețesc pe toți oamenii 
muncii din țara noastră și îi 
mobilizează spre noi realizări. 
Cadrele didactice, studenții 
și toți oamenii de cultură din 
Iași vor depune eforturi spo
rite pentru ca institutele de 
învățămint ieșene să fie tot 
mai puternic prezente în răs- 
pîndirea științei și tehnicii 
moderne.

îmi exprim acordul deplin 
cu prevederile proiectului de 
plan pe 1965 și voi vota cu în
credere bugetul țării pentru 
același an.



Lucrările sesiunii I

Cuvîntul deputatului
Alecu

Documentele pe care le 
dezbatem în actuala sesiune a 
Marii Adunări Naționale oglin
desc importantele realizări ob
ținute în anul care se încheie 
și ne umplu inima de mîndrie, 
ne sporesc încrederea în viito
rul strălucit al patriei noastre 
socialiste.

La aceste succese au contri
buit și țăranii colectiviști din 
comunele ce fac parte din cir
cumscripția electorală Bujor. 
Cooperativele agricole de pro
ducție din această circumsc—-- 
ție sînt așezate în zona deh>- 
roasă a Covurluiului, ur.de 
mai mare parte a supratefetar 
cultivate se află pe terenai ti 
pantă, slab productive fi ®- 
puse eroziunii.
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vagoane la ha fl sta fltetete 
cu rezultate btne te taapaae 
taurinelor ta porcteetac. la p»- 
rioada de iama vakm±Găci 
hrana animalelor sdtpevdateta 
culturilor vegetale,
trînd în furajare coceni, s. - 
iele tocate și dospite.

Așa cum a reieșit din Darea 
de seamă prezentată ia = 
noastră, rezervele de creștere 
a producției de care dispune 
agricultura pot fi mai bine mo
bilizate. în această privind 
trebuie să arătăm că dacă am 
reușit să mărim efectivele de 
animale, mai avem multe de

Cuvîntul deputatului
Constantin

Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, strîns u- 
nit în jurul Comitetului Cen
tral în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, po
porul nostru înfăptuiește ma
rile obiective trasate prin 
Directivele Congresului al 
III-lea. Rezultatele arătate în 
Darea de seamă, prezentată 
de către tovarășul președinte 
al Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, privind 
creșterea procentuală a pro
ducției industriale, în anul 
1964 față de 1963, produc o vie 
satisfacție. Creșterea producți
ei globale cu 14 la sută, a in
dustriei energiei electrice și 
termice cu 23 la sută, a indus
triei chimice cu 23 la sută, a 
industriei construcțiilor de 
mașini cu 18 la sută, realiza
rea pentru prima dată în țara 
noastră a unor echipamente 
industriale deosebit de im
portante, ca transformatorul 
de 200 MVA la 220 KV, strun
gul carusel de 2 500 mm dia
metru, ca și condițiile care au 
fost create pentru creșteri și 
mai importante ale producți
ei în anul 1965, dovedesc en
tuziasmul cu care muncitorii, 
inginerii, tehnicienii, întregul 
nostru popor urmează parti
dul pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialismului.

Darea de seamă pune o pro
blemă de o importanță capita
lă : calitatea producției. Ur- 
mînd linia fixată de partid, 
noile unități industriale se e- 
chipează cu instalațiile cele 
mal perfecționate, la nivelul 
tehnicii avansate, pentru a 
obține indicii tehnlco-econo- 
mici cei mai favorabili. 
Cu ajutorul lor se reali
zează creșterea continuă a 
producției Industriale, caro 
antrenează perfecționarea tu
turor pîrghiilor economiei 
noastre naționale și conduce 
la o creștere rapidă a forțelor 
de producție

Tara noastră dezvoltă in
tens «chimburila externe de

Marii Adunări Naționale
Crăciun
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- -- z iz*..?. în acest an am 
zpLcat retribuția suplimentară 
la mai multe culturi, colecti
viștii primind pentru sporu
rile de producție 360 000 lei.

Propun ca organele de spe
cialitate să studieze cu mai 
multă atenție experiența bună 
obținută în domeniul organi
zării și normării muncii, co- 
interesârii în mai mare mă- 
riră a colectiviștilor în creș
terea producției agricole și să 
u miruri de generalizare a 
acestea.
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Dinculescu
produse industriale. Acnte 
schimburi sînt într-o eccxtxsâ 
creștere, cuprinzînd un numir 
crescînd de țări și un doc&«> 
clator de produse tot mai va
riat.

Lupta pentru calitate, unită 
cu creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului 
de cost, constituie una din 
problemele cheie ale dezvoltă
rii economiei noastre naționa
le, sarcină de mare impor
tanță pentru toți muncitorii, 
inginerii și tehnicienii noștri.

Intrarea rapidă în func
țiune, evitarea întîrzierilor 
în punerea la punct a instala
țiilor industriale sînt impuse 
și de nevoia de a nu rămîne 
în urmă față de noile instala
ții realizate pe plan mondial.

Adoptarea celor mai avan
sate soluții și a celor mai e- 
ficiente procese tehnologice, 
introducerea pe scară lar
gă a mecanizării și auto
matizării, realizarea investiții
lor în termenele prevăzute și 
atingerea parametrilor teh- 
nico-economici proiectați, în 
timpul cel mai scurt după pu
nerea în funcțiune a obiecti
velor industriale, sînt sarcini 
de bază ale muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, înde
plinite cu hotărîre și avînt.

Așa Cum s-a subliniat în 
Darea de seamă, pentru ca 
problema ridicării' calității 
producției să fie mai bine, mai 
intens și mai eficient sprijini
tă, este necesară elaborarea 
unor criterii precise pentru 
fiecare ramură de producție 
și chiar pentru fiecare produs 
privind : nivelul tehnic al pro
duselor, rezultatele obținute 
în exploatare, cerințele calita
tive speciale pentru export. 
Pentru aceasta se cere respec
tarea riguroasă a proceselor 
tehnologice, sporirea exigenței 
în exercitarea controlului teh
nic de calitate pe .toate fazele 
procesului de producție. De 
asemenea, consider foarte im
portantă indicația din Darea 
de seamă privind perfecțio
narea formelor de cointeresare 
materială a muncitorilor, a 
colectivelor din întreprinderi

Tzmdia’e, a folosi cu 
Xtete—tai cuvenit utilajele 
terfK ale noilor indus-

te te creează în țara noa- 
tete O atenție sporită trebuie 
te te acorde pregătirii cadre- 
j:t =3edb-îehnice.

Steal inginerilor și tehnici- 
este esențial în pregăti

re i muncitorilor, în ridicarea 
^i_f. rării lor pentru a cores- 
; unde cerințelor unei produc- 
r; de calitate superioară.

Ca președinte al Consiliu
lui Național al Inginerilor si 
Tehnicienilor, asigur Marea 
Adunare Națională că ingine
rii și tehnicienii consideră ca 
o sarcină de cea mai mare 
cinste și răspundere transpu
nerea în viață a indicațiilor 
cuprinse în Darea de seamă 
și că vor depune toate efortu
rile pentru ca, sub conducerea 
partidului, să obțină noi și în
semnate succese în ceea ce 
privește lupta pentru ridica
rea calității producției la ni
velul tehnicii mondiale.

Știința și tehnica sînt în
tr-o continuă și nestăvilită 
dezvoltare legată de progre
sul modern. Zi de zi se fac 
noi descoperiri în știință, se 
pun la punct și intră în pro
ducție noi procese tehnologice 
perfecționate, apar noi ce
reri ale consumatorilor, care 
devin tot mai exigenți. 
Toate acestea conduc la nevoia 
de a pregăti cadrele de munci
tori, ingineri și tehnicieni la 
un nivel mereu mai ridicat și 
pe domenii de activitate mai 
cuprinzătoare.

Invățămîntului tehnic supe
rior îi revin sarcini deosebit 
de importante în legătură cu 
îmbunătățirea calității pro
ducției. El trebuie să înarme
ze pe studenți cu cele mai mo
derne cunoștințe, cu stăpînirea 
celor mai eficiente și avansa
te procese tehnologice, să le 
stimuleze pasiunea pentru 
cercetarea științifică, pentru 
perfecționarea proceselor teh
nologice cele mai complexe,

Cuvîntul deputatului 
Gheorghe Monor

Vreau să mă refer la o pro- 
Heni importantă, ridicată în 
î-rpurerea tovarășului Ion

Maurer, și anume 
vtetaflearea la un nivel supe- 
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1964 s-a obCtant boi 
ploatări un spor de protetee 
globală de 155 miTir—B ML te 
dică cu peste 26 la tete ate 
mult decît în ISte dte taaoB 
lemnoasă exploatată s-a ri_:- 
șorat cu 14,3 la sută. Actateft 
creștere s-a înfăptuit pe teza 
obținerii unor sortimente m- 
perioare, ca urmare a sortăr- 
judicioase, a reducerii pierde
rilor de exploatare și a valori
ficării într-o măsură sporită 
a produselor secundare. Astf el. 
numai prin reducerea pierde
rilor la recoltarea și manipu
larea lemnului s-au realizat 
peste 72 000 metri cubi de ră- 
șinoăse și foioase.

Rezultatele obținute în ex
ploatările forestiere s-au dato
rat în măsură hotărîtoare in
vestițiilor făcute din fondurile 
statului pentru dotarea cu me
canisme, utilaje și mijloace 
de transport de mare randa
ment, extinderii metodelor 
de lucru avansate, precum și 
a dezvoltării rețelei de dru
muri forestiere care în peri
oada șesenalului s-a dublat.

Cît de mult a fost ușurat 
lucrul muncitorului forestier 
și ce însemnătate are pentru 
sporirea productivității mun
cii introducerea mecanismelor 
și utilajelor se poate vedea din 
faptul că gradul de mecaniza
re a crescut în ultimii 5 ani 
de 2,4 ori la doborît, secționat 
și scos-apropiat și de peste 6 
ori la încărcat. Pentru a ilus
tra mai pregnant această si
tuație, voi cita următorul 
exemplu: dacă în anul 1950

frrmeze la
Toci de gindire, de examinare 
ri îraîare a problemelor lega
tă de nevoile producției

Cadrele didactice din învă- 
țămintul tehnic superior, ui
mind linia trasată de partidul 
nostru, se angajează să de
pună toate eforturile pentru ca 
masa largă a studenților să 
obțină o pregătire temeinică, 
în pas cu șțiința și tehnica 
modernă.

In instituțiile de învățămînt 
superior există un număr im
portant de cadre didactice de 
înaltă valoare științifică pe 
care industria le poate folosi 
mai intens la rezolvarea unor 
probleme importante din pro
ducție, cu pondere mare pen
tru dezvoltarea țării noastre, 
cadte care pot aduce contri
buții însemnate. Fac propune
rea ca între ministerele pro
ductive și instituțiile de în
vățămînt superior să se stabi
lească legături mai strînse, 
pentru a dezvolta această 
conlucrare. Apreciez că se 
poate face mai mult în aceas
tă direcție dacă se creează un 
cadru legal mai corespunză
tor.

Dezvoltarea învățămîntului 
de toate formele și gradele, 
datorită sprijinului deosebit 
de puternic dat de partid și 
guvern, este și ea o ilustrare 
a drumului luminos pe care 
merge construcția socialista 
în patria noastră.

O oglindă a grijii statului 
nostru pentru continua ridi
care a nivelului de trai al po
porului o constituie și faptul 
că peste 22 la sută din fondu
rile bugetare sînt repartizate 
științei și învățămîntului, cul
turii și îngrijirii sănătății, 
prevederilor sociale și culturii 
fizice. Pretutindeni în țară se 
construiesc noi spitale, școli 
și cămine culturale, localuri 
de învățămînt superior și că
mine pentru studenți, institute 
de cercetări științifice, teatre 
și cinematografe, terenuri de 
sport.

Prevederile proiectului de 
buget prezentat Marii Adu
nări Naționale creează baza 
materială necesară înfăptuirii 
sarcinilor însuflețitoare ale 
planului de stat pe anul 1965, 
ultimul an al șesenalului. îmi 
exprim deplinul acord cu pre
vederile planului de stat pe 
anul 1965 și voi vota cu toată 
crederea bugetul pe anul 1965.

doboram și secționam mccMde 
numai 2 la sută din vohsnul 
de masă lemnoasă exploatat, 
astăzi doborîm și secționăm 
mecanic aproape 70 la sută, 
depășindu-se prevederile Di
rectivelor.

Gradul de mecanizare a lu
crărilor din regiunea Suceava 
va crește și mai mult în anul 
3965, prin dotarea sectorului 
forestier cu încă 430 fierăstra
ie mecanice, 120 tractoare. T0 
trolii și alte utilaje și meca
nisme modeme, de mare ran
dament.

Problema valorificării supe
rioare a lemnului a constituit

Tre-zz-psre de seamă ■- 
nr. colectivele de muncă din 
f tcrmle de cherestea. Ridica- 

tehnic al produc- 
rizĂcâ^irea organizării 

Tiuni1.sz. cxnsdeTea metodelor

az sa

ta te

e fi
1:2 :. - z -

lemnoase, preeurr. ta 
cetinei pentru furaje vtata 
noase necesare see»r=2aâ ea»- 
tehnic-

Ridicarea ea'.itâtii 8 stal — 
centrul discutfilor postate de 
colectivele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, cu ocazia 
dezbaterii cifrelor de plan pe 
anul 1965. Tn acest sens i ara 
stabilit măsuri concrete pentro 
îmbunătățirea continuă a cali
tății produselor, precum $. 
pentru respectarea eoni • 
contractuale cu 
externi, lucru deosebit de im
portant dacă avem în vedere 
că regiunea Suceava are o 
pondere mare în exportul to
tal de produse lemnoase.

Stabilirea unui raport op
tim între ritmul tăierilor și 
cel al împăduririlor reprezin
tă una din condițiile princip a-

ber.e'

Si 
anul

ale gospodăririi raționale a 
fondului forestier. In acest 
scop. silvicultorii din regiunea 
soastră se preocupă continuu 
ie stabilirea unor rezervații 
te semințe cît mai valoroase, 
ie producerea puieților în 
ran pepiniere dotate cu teh- 
* - ta modernă și de executarea 

bune condiții a lucrărilor 
ce împăduriri. Ei s-au orien
ta: spre extinderea la maxi
mum a speciilor de rășinoase 
es valoare economică ridicată 

a celor de foioase cu crește
re rapidă, la împădurirea a 
pt".e 33 000 hectare cît s-a 
realizat în ultimii 5 ani. Silvi
cultorii din regiunea Suceava 
își vor îndrepta în continuare 
eforturile spre executarea în 
bure condiții a lucrărilor de 
întreținere a arboretelor 
pentru împădurirea în 
1965 a 6 000 hectare.

Pentru anul 1965, în fața 
noastră stau sarcini și mai 
importante. Colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnici
eni din sectorul forestier al 
regiunii Suceava sînt hotărîte 
să-și concentreze toate efortu
rile pentru a valorifica din ce 
în ce mai bine masa lemnoa
să, acordînd atenție realizării 
tuturor indicatorilor și mai a- 
les creșterii calității produse
lor și îndeplinirii sarcinilor 
pentru export. In acest fel, 
ne vom aduce contribuția la 
continua întărire a economi
ei noastre naționale, la în
florirea scumpei noastre pa
trii, Republica Populară Ro- 
mînă.

La fiecare operație ■ 
o înaltă tehnicitate

(Urinare din pag. I)

principiu: fiecărui reper să-i 
fie destinat un anumit spațiu 
în care să se găsească toate 
sculele, dispozitivele și verifi
catoarele, inclusiv planul de 
operații. In aceste condiții, 
cînd strungarul de la mașinile 
automate își reglează mașina 
pentru un anumit reper, el își 
poate lua din magazia de 
S.D.V.-uri toate cele necesare.

Inginerul Ștefan Teodorescu 
a făcut și altă propunere va
loroasă. Piesele destinate flle- 
tării prin rulare să fie rectifi
cate înainte de această opera
ție. Se consumă într-adevăr 
ceva mai multă manoperă 
dar, în schimb, se îmbunătă
țește vizibil calitatea și tot
odată se micșorează consumul 
de role de filetat care sînt 
destul de costisitoare.

— Avem, într-adevăr mari 
posibilități — spunea region-' 
Gheorghe Brînzea — per - - 
îmbunătățirea calității- C -- 
teae, de pildă, cît de teta x 

dacă »-ar tatetatei

Mr. Asas otel taoa taflta 
pretad te j» aeeta cateta 
Uta eter » kw teta wat

uzme. ta * SteteteB te ta

O TeteMteta tecm . »-c a-

in această săptămînă pe ecrane

A L A B U C
Scenariul r -r

-~ului film rzc 
_La patru pași c •
' sînt S'::

? .-incise M

Un vibrant spectacol muzical
ECRareori un spectacd at 

și jocuri populcn, iruma 
mitetaa cu huni r- :.

cu bogăția de 1 
presus de toate t-cumâi 
ta|i aPoHi" scenei «Btata 
tzzercțea fericită a «nsă fOBK. * 
.-Jr's: entuziasmul ?. -

: cum s-c> : -
teem „Tinerețe, cn. ar nr' 
:iri îndoială, ir-czzaand 
aezl-coregrafic prezevzzz w n 
ns Pdatului R.PJL ce za» «■- 
iernata colectiv el Aaemtabtet 
crStec al Uniunu 7. «"MBm 
Mvadtor marcheazl. z.-4-oa» 
«Mtertetea unei foneni «tear 

prin structura o. «r «t.- 
aanc tar ascensiune ta ceaoateet 
wtaarae, îndrăznețe^ teeteme

_ .. acești; - r
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îv.L.-r* în formule a»
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aufdt timp de pceet d 
r- pasionantă •yrjni 
ie tinere taleete. Gat 
ajic discret ta Mcte* 
om Clapan, beziza. sa 
K’pulf'e concepaae te 
■f, lumina vânezi 

eriiriice indiscvmrti» 
c'erri d’nosjera generai ri i
• - ;. _ nest-.
răaeUî ccotoare dirijon M 
Coatatea. Ionel Itetetel 
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ria, core&cfia — Theo^tt 1 
tescs, Oleg Danovschi p T 
IVwc--. r-b „baghetă 
ru.v4 N'-seLc Frunzării. .

Informații
La — vriația Institutului cu- 

br peeriru prietenie cu po- 
poar**, prof. univ. Grigore 
Popa, și Anghel Vasile, mem
bru Comitetul Uniunii sin- 
dicateLcr din întreprinderile 
ini—"riei metalurgice și con- 
ri.r_: .:r ce mașini, au ple
ca: 1—u dimineața spre Hava
na prrtru a participa la festi- 
vixățâe ce vor avea loc cu 
prilej -1 celei de-a VI-a ani
versări. a victoriei revoluției 
cuteze. Delegația va fi con
duși de Mihai Magheru, am- 
basaizrul R. P. Romîne în 
Cute

★
Lc mvitația Uniunii națio

nale z studenților din Anglia, 
luni zzmineața a părăsit Capi
tala .rdreptindu-se spre Lon
dra sen grup teatral al Casei 
de cultură a studenților din 
Burlești, pentru a participa 
la cel de-al X-lea Festival 
națicruzl de dramă al studen
ților din Marea Britanie.

★
O delegație a Academiei 

RP. Romîne, compusă din 
Virgil Gligor și Alexandru 
Balaban, membri corespon
denți ai Academiei, a plecat 
spre India, unde va participa 
la lucrările sesiunii Congresu
lui științific indian, care va 
avea loc la Calcutta între 31 
decembrie și 6 ianuarie.

★
La cinematograful „Republi

ca" s-a prezentat luni seara o 
nouă premieră a Studioului 
cinematografic „București0, 
„La patru pași de infinit*.

(Agerpres)

cordat atenție deosebită în ca
drul dezbaterii a fost ridicarea 
calificării profesionale. Fiecare 
dintre cei care au luat cuvîn
tul a arătat legătura strînsă 
care este între calitatea produ
selor și nivelul de calificare 
profesională al muncitorilor, 
maiștrilor și tehnicienilor.

„La noi, se spunea în adu
nare, au fost în acest an 
cursuri de ridicare a califică
rii, și ele sînt bine venite. Ne
greșit se vor organiza credem 
și în anul viitor pentru că se 
simte în permanență nevc.i 
îmbogățirii cunoștințelor. Tre
buie să tragem însă înviU- 
minte din experiența de pini 
acum. Au fost caruri cînd a- 
ceste cursuri :: sau țir._: : _ 
regularitate, tar progrtaft a 
fost cam - rra_x Ar fi btaaaă 
se s ~ ~i.-.rea
plar--_:r de cpera;u care 

strungurile automate 
-i : lucrăm noi au o com-

«triate mai mare".
La dezbateri au luat cuvîn

tul 12 oameni, s-au făcut 39 
de propuneri, dintre care 11 
au fost cuprinse în planul 
VT O. al secției și 4 în cel pe 
tetreaga uzină.

A fost o dezbatere temeini
că. fructuoasă, ale cărei rezul
tate ae vor vedea, fără îndo
ială. Lncă din primele zile ale 
zcul-i an. v

1b teHb* Ite- Dima, Mircea Șepti- 
am pa ar--. tea lîci. Silvia Fulda și 

tem Victor Moldovan.

sobru, a '•AiJt.sț p* 
■arr :ătre ideea majoră : 
» ar ai tineretului nostru 

buzatul a vi nt ului epocti 
tei i- ui pe care poporul ro- 

~ cu certitudine.
B arWtaf cînteoe uupinta 

iotului colectivizat, dm 
■a zneretului de pe șantiere, 
■ta pentru pace și priete-

„TINEREȚE.
ANI DE AUR

cuc

*-ngramul rapuă aerul 
■-^uaas d realității zdelor nou»- 
-- «ws interpret; dâruindu-se 
«Mi aorrre auditoriului.

este ușor să
unei săli de 3 (XX) de 

- ■ wr cu Marina Knlyvici. E- 
■teta****Constanta Drăghici,

itefanschi. Mane Pietraru, 
ttaaatB Sinulescu, cu exeutplara 

—«c.' Madrigal c Conservato- 
^iprian Porumbescu", cu 

■■atelfi dansatori și coriști oi 
^mrdului U.TM.. :n schimb 

i —; se poate rude un spec- 
.. jm a o asemenea canetate fi 

■ rueunărate probleme regizo- 
-zja 1 totuși, spectccclul „Tine
rea. s> de aur" trizește unitar.

Muncitoarele FloriCfl Tătar și Leontîna Zarie de la Întreprin
derea „Victoria' din Timișoara lucrînd la ambalarea unor 

corpuri de iluminat
Foto; AGERPRES

intre Academia R. P. Romîne și Academia 
de Științe a U.R.S.S. pe anii 1965-1966

Tberetulc din Iugoslavia
s-i atacat vizita ■ tara noastră

cembrte sectapt Gcrtu
Vow, fnemorv ta CjC. ta F-MJL, 
șeful Secției Externa a CX1. ă 
P.M.R. a primit delegația Uni
unii Tineretului din Iugoslavie, 
condusă de V. Tomanovici, mem
bru al Secretariatului U.T.I. care 
la invitația Uniunii Tineretului 
Muncitor a făcut o vizită în țara 
noastră.

★
ln cursul zilei de 28 decem

brie, delegația U.T.I. a fost pri
mită la C.C» al U.T.M. de către 
tovarășul Petru Enache, prim- 
secretar al C.C. al U.T.M. Au 
fost de față secretari, membri ai 
Biroului și activiști ai C.C. al 
U.T.M. In cadrul discuțiilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă

Cunoscutul regizor 
spaniol Luis Berlanga 
semnează regia filmu
lui „Calabucli". Pe 
Berlanga, spectatorii 

romîni l-au cunoscut 
prin filmele „Bun ve
nit, domnule Mars
hall" și „Placido".

In rolul profesoru
lui Hamilton apare

emoționează sincer, dezvăluie arta 
superioară.

Spectacolul se desfășoară întoc
mai unui arc: pornind și înche
ind cu un ansamblu vocal-sitn- 
fonic, accentul punîndu-se pe cor, 
tensiunea se amplifică pină la 
sânteietorul dans popular din 
Bihor care leagă parcă cele două 

apărți ale programului, spre

descrește după repriza de muzi
că ușoară și populară. Efectul fi
nal, după tabloul cu caracter 
monumental intitulat „înainte, 
partidul ne conduce" se remarcă 
prin luminozitatea tonică a sen
timentelor.

Ar fi greu de parcurs și con
semnat în amănunt fiecare număr 
din programul Ansamblului artis
tic al U.T.M., dar nu am voi să 
nedreptățim eforturile celor mai 
buni.

Colectivul de dansuri populare 
se află în vădit progres tehnic 
față de trecut, după cum un plus 
de coeziune și muzicalitate mani
festă formația de muzică ușoară. 
Ambele vor crește substanțial în

La semnare au asistat re
prezentanți ai Academiei de 
Științe a U.R.S.S. și ai M.A.E. 
al U.R.S.S. precum și re
prezentanți ai ambasadei R. P. 
Romîne la Moscova.

După semnare academicienii 
S. Țițeica și V. Kirilin au ros
tit scurte cuvîntări.

In aceeași zi acad. V. Kiri
lin a oferit un dineu în cinstea 
delegației Academiei R.P.R.

. - ■ - • abordate u- 
eaie fcaMaiar pricind munca și 
dtetatetei L'JTJrf. cit ți relațiile 
zzrzrt :eve :-gznizații.

Dwâ'-s’Ratsă. Ante Ciudina, 
cons-Gend Ai-zb-zsadei R.S.F. lu-
goslncia la Bucurerti, a oferit un 
cocteil cu prilejul vizitei 
R.P.R. a delegației U.TJ. 
cocteil ’ . r__  ___
ai C.C. al U.T.M., membri 
Biroului și activiști ai C.C. al 
U.T.M.

Seara, membrii delegației au 
părăsit Capitala, îndreptindu-se 
spre patrie. La plecare în Gara 
de Nord, oaspeții au fost conduși 
de tovarășul Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al U.T.M., de 
membri ai Biroului și activiști ai 
C.C. al U.T.M.

în
____  ____ La

au luat parte secretari. .

actorul Edmund 
Cwenn. Alături de el 
mai apar : Felix Fer
nandez, Josă Isbert și 
Franco Fabrizi.

viitor odată cu înnoirea radicală 
a repertoriului. Dacă apreciem 
momentele de aleasă artă ale co
rului „Madrigal" șlefuit parcă 
pîna la amănuntul silabelor de 
către Marin Constantin, ne în
doim totuși asupra eficienței re
pertoriului medieval, într-un ase
menea gen de spectacol. Aria ver- 
diană din opera „Forța destinu
lui" a sunat convingător în tăl
măcirea Marinei Krilovici proas
păta laureată a Festivalului inter
național „George Enescu". Dintre 
soliștii vocali am reținut pe Ma
ria Pietraru și Benone Sinulescu, 
tineri cîntăreți în permanentă as
censiune, căutători ai noului în 
repertoriul popular romînesc, pe 
modestul și caldul tenor Constan
tin Drăghici. L-am prețuit mai 
mult în cîntecul liric decît în ar
hicunoscuta „Ciocîrlie" pe mae
strul Radu Simion, după cum 
l-am urmărit cu interes pe dansa
torul primei scene lirice, Sergiu 
Ștefanschi, în dificila coregrafie a 
lui Oleg Danovschi inspirată de 
muzica lui Enescu. Siguranța lui 
Ionel Budișteanu, energia lui Ser
giu Eremia și vigoarea lui George 
Grigoriu au transmis momentelor 
de ansamblu ritmul alert al spec
tacolului.

„Tinerețe, ani de aur" merită 
să fie văzut de toți iubitorii de 
muzică, și coregrafie. Vor întîlni o 
artă majoră, susținută cu price
pere și dăruire de peste 150 de ti
nere talente, într-un spectacol re
confortant, optimist.

VIOREL COSMA

ur.de


După 21 de scrutine

G. Saragat a fost ales al V-lea
Din viața 
tineretului 

lumii

Turcia:

președinte al Italiei
ROMA 28 — Corespondenții 

Agerpres, O. Paler și G. Pas
tore, transmit: Parlamentul 
italian a ales luni seara, cu o 
largă majoritate, pe Giuseppe 
Saragat în funcția de preșe
dinte al republicii. La această 
hotărîre s-a ajuns după 13 
zile de ședințe în care, în aula 
de la Montecitorio, deputății, 
senatorii și reprezentanții re
giunilor autonome au proceda: 
la 21 tururi de scrutin. La cel 
de-al 21-lea tur de scrutin. 
Giuseppe Saragat a întruni: 
646 de voturi, cu 164 peste ma
joritatea necesară, cerută ce 
constituția italiană.

Se știe că Giuseppe Saragfat 
a fost în prima etapă a i:.--- 
tor alegeri prezidențiale pre
pus candidat oficial de zăzre 
Partidul social-democrat. Par
tidul socialist și Panic- 
publican. Partidul c-:~ -
creștin nu a accepta: : _• 
propunerea celorlalți :re. z 
teneri din coaliția r_— 
mentală, de a sus- - 
tă candidatura. . mt
candidatura lui G::- 
one. După ce cârti: . 
cial al partidului : - c
creștin s-a retras. cfat • 
venit evident că - * mw 
întruni majorii:» 
și după ce la d:-i 
scrutin s-au abt ~ : • fa rea.
parlamr.eta-. 
tini au declar? • • 
jini canei:? •

Analiza scnnr . .. »- S -s 
pentru G::;--::
votat csrr.-i." -
munist și son.:—
socialist îtaltgr it ssSKS ire* 
letare, ParLC- ’ 
crat și » : — : — 
care au Ssyr--
prezentară . a
o parte a •u-r.rr. - r=s

creștini. O a£=5 pacrae ■ pac 

au depos ix xcsâ fatâafaar fa 
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zoiîă ix Bf.druu 3BCQF r—jr s
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u» «—war a zazdatul 
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« w- -Mfa ar Eă- După
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CONGRESUL
' GE\FRALE
A TINERETULUI 

DIM OLANDA

BICA. — Ls Amsterdam au
- • . zc'.ui dc-ci

Coagres al Uniunii Gene- 
i Tzr^retului din Olanda. In 

spartul de acUcitute al condu- 
ter» Uniunii și în cuvîntările 
.z .'Zz:d:r la congres s-a acordat 
r deosebită atenție, activității in
• i.Z'zrue tineretului, luptei tm- 
z criza creării forțelor nucleare 
- —'bilaterale ale N.A.T.O.

PROTEST 
AL STUDENȚILOR 

PARAGUAYENI

ASUNCION. — Federația stu
denților democrat-revoluționari 
din Paraguay a difuzat în rîndu- 
rile populației din capitala țării 
mii de manifeste în care ia atitu
dine împotriva interzicerii. acti
vității Partidului febrerist, care 
luptă împotriva dictaturii lui 
Stroesner, pentru independența 
națională a țării.

Dezbateri 
politica

ANKARA 23 (Agerpres). — 
în cadrul Comisiei bugetare 
mixte a Adunării Naționale a 
Turcie: contizuă dezbaterile 
pe marginea proiectului de 
buget al Mnristrrului Aface- 
xilDr Externe. Luînd cuvîntul 
ministrul de externe, Cemal 

■ declarat că țara sa 
încearcă să stabilească rela
ții bune cu țările Asiei și A- 
fricii „care joacă un rol im
portant pe arena internațio
nală". Noi dorim, a declarat 

relații ci-: 
prietenie cu vecinii noștri pe 
baza respectului mutual.

Hfaierir.d-„-se ia relații’.: 
dintre Turcia și N.A.T.O., mi- 

r... . externe 
Turciei, scrie agenția Associa
ted Press, a adus elogii blo
cului Atlanticului de nord, 
Statelor Unite,Canadei și altor 
(fad wat-europenie pentru aju
torul militar acordat Turciei.

Vorbind despre situația din 
Cipru. Erkin a avertizat îm
potriva unui optimism exage
rat în legătură cu rezultatul 
examinării problemei cipriote 
in Adunarea Generală a 
O3Î.U.

★
După cum relatează agenția 

France Presse, o misiune de bu
năvoință turcă, condusă de sena
torul Sadi Kocas, a părăsit la 28 
decembrie Ankara plecînd în
tr-un turneu prin mai multe țări 
ale Orientului Mijlociu, printre 
care Libanul, Irakul, Kuweitul, 
Iordania și Siria. Potrivit agen
ției, misiunea respectivă are sar
cina de a expune poziția Turciei 
față de problema Ciprului. De 
asemenea, membrii acestei misi-

privind 
externă
«oii cor facac nocorbiri pe mar- 
z.~. - - . •. aZe Tur-

cw ffaDBV dbi țările pe care

înainte zj ; pâriâ Ankara, se- 
natoni Root « făcut o declara
ție feeciiind că scopul
muuaut pe are o conduce nu 
te c« fafate anMB la a expune 
punctad far cădere fure cu privire 
la praHacB cipriota. ^Joi acor
dăm - ■ importanță țărilor
din Oriaeoi Mijlociu cu care 
sinter-, ztic. prin prietenie și le
gături sjxrrxe-, a declarat el.

In senatorul turc
și-a exșrnuxt speranța că aceste 
vizite zer -. utile pentru strînge- 
rea yi cfai cnh a relațiilor vi
itoare de Turciei cu aceste țări.

Criza de guvern 

din Kuweit continuă
KUWEIT. — Emirul Kuweit

ului, AbduUah As-Salim Al-Sa- 
bah, țs-a întrerupt vizita în In
dia și s-a întors în patrie, ca ur
mare a crizei guvernamentale 
care continuă de mai mult timp.

Noul guvern, format la 6 de
cembrie, nu a primit nici pînă 
acum votul de învestitură al Par
lamentului, deoarece majoritatea 
deputaților consideră componența 
sa ca nereprezentativă.
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PE SCURT
SOFIA. — Tenorul romîn, 

Valentin Teodorian, care se 
află în turneu în R. P. Bul
garia, a cîntat luni seara pe 
scena Operei din Sofia în ro
lul lui Alfredo din „Traviata", 
alături de artista emerită bul
gară, Katia Popova, care i-a 
fost recent parteneră pe scena 
Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne.

Zilele trecute tenorul romîn 
a interpretat același rol pe 
scena Operei din Ruse.

Pe ambele scene, cîntarețul 
romîn s-a bucurat de succes.

BAGDAD. — Instrucția în 
procesele foștilor membri ai 
gărzii naționale baasiste, acu
zați de crime împotriva statu
lui, a fost terminată, a decla
rat la 27 decembrie guverna
torul militar, generalul Moha
med Nafah. Generalul Nafah 
a anunțat că în curînd se va 
termina și pregătirea altor 
procese intentate unor per
soane care au încercat „să 
creeze o nouă organizație cri
minală a partidului baasist în 
scopul răsturnării regimului". 
Și acești acuzați vor fi defe
riți tribunalelor militare.

WASHINGTON. — Satelitul 
artificial american „Mariner 3“ 
se află în prezent la o depărtare 
de 85 milioane km de Pămînt. 
Distanța totală pînă la planeta 
Marte, pe care urmează s-o par
curgă, este de 550 milioane km.

CAIRO. — Agenția M.E.N. 
anunță că președintele Repu
blicii Arabe Yemen, Abdullah 
al Sallal, a sosit duminică la 
Cairo. El este însoțit de către 
vicepreședintele R.A.Y., Ha
ssan Al Amri, și de vicepre- 
mierul Abdel Kader Hamlin.

SOFIA. — Guvernele Repu
blicii Populare Bulgaria și al 
Regatului Burundi au hotări: 
stabilirea relațiilor diploma 
ce la nivel de ambasade.

MADRID. — Citind r_~ : 
demne de încredere, i' -' i 
Reuter anunță că Trie zz-z - 
militar din Madrid a rroâir:- 
nat la șase luni înerăsoir» 7* 
poetul spaniol Caries A2

Actualul proces a faat fafae»- 
tat lui Alvarez ::: îx x-
nor declarați: 2 MSB
a condamnat poai
la cale înzzczr. 1 ~zz Julian 
Grimau.

PE SCURT

BONN 28 (Agerpres). —
Ministrul vest-german al i- 

facerilor externe, Geriari 
Schroder, a făcut luni o de
clarație în care a arătat că in 
următoarele nouă luni, adică 
pînă la alegerile generale pen
tru Bundestag, politica exter
nă a R. F. Germane nu se va 
schimba. După părerea sa, 
campania electorală va fi cea 
mai aprigă din istoria R. F. 
Germane. Schroder a subli-

în Bolivia
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de vrBBB
vest-gematt.

LA PAZ. — Ministrul de in-
'r-r? > c. —pntei militare

Dscar, a de-
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«3 .1—jnBt rtzx Barrien-
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anaMk âe ai săi să-l 
- - ..cea—. in timpu?

călătoriei de săptămi.--?
pe care acesta urma sâ 
localitățile Sucre și Pc£os
de existența comp'.:‘£?=— •• 
Barrientos și-a anula: cxănara rr 
aceste localități. Dej. — —-
miși ai lui Ester^s - . .
arestați, Oscar a =s o-n
lui Barrientos corms _i ă
în pericol, întrucât =■ a rent ri 
depistat întregul’ gr.; tr -rz.- 
plotiști.

Pe teme interoccidentale

Viitoare 
convorbiri 

Sato-Johnson
WASHINGTON. — Potrivit 

agențiilor de presă americane, 
primul ministru al Japoniei, 
Eisaku Sato, va vizita luna 
viitoare Statele Unite. Vizita va 
începe la 9 Ianuarie. Sato va 
avea două întrevederi cu pre
ședintele Lyndon Johnson și, 
de asemenea, se va întîlni cu 
secretarul de stat, Dean Rusk.

„Les Echos": Din nou 
despre afacerea 

„Concorde"
Intr-un articol consacrat afa

cerii „Concorde", ziarul „LES 
ECHOS", organul cercurilor pa
tronale din Franța, scrie că 
Parisul nu și-a modificat poziția, 
în timp ce Londra tergiversează. 
Guvernul Wilson, continuă zia
rul, după ce a luat o hotărîre 
pripită, se pare că în .prezent 
reevaluează consecințele unei e- 
ventuale abandonări a construi
rii în comun cu Franța a avionu
lui supersonic de pasageri „Con
corde".

In ciuda acestor incertitudini, 
studiile și lucrările pentru pune
rea în aplicare a proiectului 
„Concorde" continuă în mod nor
mal, grație creditelor bugetare 
pe anul în curs, votate antă tre
cut de cele două guverne, dar 
este mai mult decît urgent să se 
știe dacă aceste lucrări vor mai 
continua și în cursul anului 1965.

„LES ECHOS" este de părere 
că în prezent se așteaptă din ce 
în ce mai puțin la o renunțare 
din partea britanică la construc
ția avionului „Concorde), întrucît 
o asemenea ruptură unilaterală 
i-ar costa mai mult pe britanici

decît pe frazoEX. li 
gramul reev£_Li-_ *_ 
de" se ridica li ’ W

• are, după
■fam britanicii

de franci. Lucrăr_e i_ . • . *.—• 
tui proiect, care a» teașas * 
cursul anului 1962, re faB fafai 
într-un stadiu avax&Et —
amintește că atît Fraața. dt fk 
Anglia au investit pkâ țtt-
zent sume importante, mi 
narea Națională Franceză z .: 
credite în acest sens și pi
anul viitor.

„Dacă „Concorde" este aban
donat, arată ziarul, aceste sirne 
vor fi aproape în întregime pier
dute". Eventualul eșec al proiec
tului i-ar provoca Franței o pier
dere de 600 milioane franci 
Pentru Marea Britanie, aceste 
pierderi ar fi mult mai mari. Din 
punct de vedere financiar, pier
derile ar fi egale cu cele ale 
Franței, dar consecințele sociale, 
menționează ziarul, ar fi mult 
mai grave, întrucît industria ae
ronautică a Angliei care folosește 
260 000 de persoane (față de 
90 000 în Franța) cunoaște de 
mai mulți ani o situație dificilă. 
Abandonarea proiectului „Con
corde" ar provoca numeroase 
concedieri pe care, desigur, gu
vernul Wilson nu le dorește.

„Mai mult, continuă „LES 
ECHOS", o ruptură a acordului 
franco-britanic din partea Lon
drei ar provoca în mod sigur un 
proces în fața Curții internațio-
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tuși existența xnrr »—we difi
cultăți pentru ca Z-s-"i|» gfaiticâ 
să fie rea1-zaci. ? nrfa® șirerii

sale, principala ckS-rifta» care 
rămîne să fie îr-âzznru n iede- 
rea realizării ur_ri:_ -^pe
ne este „JiTi'iifai far «BBcepțfl 
dintre Franța r. ptr.sBEr. săi 
europeni față «ie prefaterea ra
porturilor dintre Earrc* ț State- j 
le Unite".

El a arătat inși A -—-zi eve
nimente care s-ax paafaa recent 
sint, după părerea sa. n rnâsurâ 
să ușureze o aahfalfaBB «rentua- 
lă a lucrurile:. r.-rrnu reaiment 
este întrevederea — secreta
rul de stat americss. -eon Rusk, 
și generalul de Gaule nare a a- 
vut loc recent ia Fata Li cursul 
căreia s-a luat m r erare o 
eventuală coopmr? tace forța 
atomică franceză Jnl nu
clear amer car. A. sme-a eveni
ment, după pârerm - este con
semnul pe ce» președintele 
Johnson Lar consilierilor
săi de a nu pcxe > pxanct nici 
un plan miEtar - — acesta nu
va fi studiat fa :mlabil cu 
Franța. Aceste a. — iig:?, a de
clarat Schunan. «r fafeea să du
că înaintea cae -J. tarii even
tuale vest-csBopofar la nivel înalt, 
la o întrevedere Ine președinte
le Johnson r 3—seintele de 
Gaulle, întrr - - ire ar putea 
să contrib _ * - : . _:r_area di
vergențele- ecMMtffa intre cele 
două țări.
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CUBA — Hrec— — m psritfa de est a orașului

Iești din Republica Cuba
ccnjindrea 

c 65 de be-xx nirCire în 
pron—rw Owace. dzasre care 
23 ca joc farfasr plan
z: cin

jfiatf iacqpBte^ iar altele 
■mfafa a jâ ta practică 
ix 2ML Dna aceste proiecte 
ar onairaiar prriatimpinarea 
■■■faMiar care periclitează 
•Boaa nfar oamenilor și avu- 
faft Iar fi» totodată, alimenta
ra. cs zpă potabilă a popu- 
z- - zs terervuri cul-

DoaDde și sporirea producției 
zt energie electrică în scopuri 
hadurtriale. Se prevede folosi- 
' :z rîurilor din provinciile O- 
r-^r.te, Las Vilas și Pinar del 
Rio și a apelor subterane din 
provincia Camaguey, Matan- 
zas, La Havana și Pinar del 
Rio.

In orașul Santa Clara a 
fost dat în exploatare 
un combinat pentru pro

ducția de diferite aparate de 
uz casnic. Combinatul produce 
anual 5 000 de frigidere, 5 000

e— ------

Vietnamul de sud:

„Soluție" pentru actuala criză?

de mașini de gătit cu gaze și 
multe alte articole.

/n ultimii cinci ani au fost 
construite în Cuba 85 447 
de case dintre care două 

treimi — de către stat. In pre
zent, în republică se constru
iesc anual cu 70 la sută mai 
multe locuințe decît în peri
oada de dinainte de revoluție. 

O mare atenție se acordă 
asistenței medicale. In 
ultimii ani au fost con

struite 40 de spitale sătești și 
73 de policlinici. In provincia 
Oriente au fost construite, în 
perioada 1959—1964, 28 de spi
tale. Una dintre cele mai mari 
și moderne instituții sanitare 
este spitalul național al repu
blicii, care dispune de 8 săli 
de operații, 500 de paturi, cli
nici, secții de terapeutică și 
laboratoare.

In fostul cartier aristocra
tic, Residencial Contry 
Club, din Havana, func

ționează în prezent Școala Na
țională de Arte. în cele cinci 
secții ale acestei școli: arte 
plastice, balet, artă dramat’A 
că, muzică și dansuri moderne 
sute de tineri se pregătesc să 
devină cadre cu o calificare 
superioară care vor contribui 
la avîntul cultural al Cubei 
revoluționare.

Tot aici se află o sală de 
teatru care poate cuprinde 
1 500 spectatori și o sală de 
expoziții.Intr-un comunicat publicat 

de șeful statului și primul mi
nistru al Vietnamului de sud 
se lasă să se înțeleagă că ar fi 
fost găsită o „soluție adecvată” 
actualei crize. In ce constă a- 
ceastă soluție nu a fost dezvă
luit, dar unele ziare din Sai
gon afirmă că s-ar fi căzut de 
acord asupra modificării com
ponenței înaltului consiliu na
țional (dizolvat ca urmare a 
loviturii de stat de duminica 
trecută), eliberării membrilor 
arestați ai acestui consiliu și 
publicării unei declarații a ge
neralilor în care ei și-ar ex
prima sprijinul față de guver
nul civil.

Oricum, afirmă agenția 
France Presse, simplul fapt al 
publicării unei declarații gu
vernamentale — prima de la 
lovitura de stat din 20 decem
brie — constituie deja un 
progres.

Pe de altă parte, unele zvo
nuri relatate de agenția Fran
ce Presse afirmă că acordul 
amintit ar fi fost realizat „în 
spatele" generalului Khanh,

GUINEEA ■— Muncitori învățînd să mînuiască stațiile de radio- 
transmisie și să facă reparațiile respective
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comandantul armatei, care ar 
urma să plece într-o „călăto
rie prelungită” în străinătate.

Intr-un comentariu privitor la 
perspectivele evoluției situației 
din Vietnamul de sud, agenția 
France Presse se referă pe larg 
la poziția americană. Agenția 
scrie: Situația politică militară 
din Vietnamul de sud apropie 
treptat Administrația americană 
de o alegere ineluctabilă: fie ex
tinderea războiului..., fie inițierea 
unei retrageri treptate și nego
ciate din această țară.

Recentele evenimente de la 
Saigon — lovitura de stat a „ti
nerilor generali”, atacurile anti- 
americane ale generalului Ngu
yen Khanh, atentatul împotriva 
reședinței ofițerilor americani — 
fac să dispară, puțin cite puțin, 
iluzia pe care pare s-o nutrească 
administrația Johnson, și anume 
continuarea războiului împotriva 
partizanilor, fără a angaja armata 
americană direct și pe o scară 
largă în operațiuni.

După ce relevă că politica ofi
cială americană în Vietnamul de 
sud se întemeiază pe o serie de 
principii, ca menținerea „unității 
politice la Saigon”, prezența u- 
nei autorități civile și altele, 
France Presse subliniază că „rea
litatea sud-vietnameză rezistă a- 
desea acestor principii”. Agenția 
scrie în continuare: „Pînă acum 
nici un regim sud-vietnamez, fie 
militar sau civil, nu a furnizat 
Washingtonului garanții suficien
te ale continuării în mod eficace 
a războiului. Se ajunge deci la 
celălalt termen al alternativei: 
căutarea unei soluții negociate. 
Ea ar implica retragerea Statelor 
Unite.

Israel:

PRIMA ȘEDINȚĂ
A NOULUI GUVERN
IERUSALIM. Noul guvern 

izraelian s-a întrunit dumini
că în prima sa ședință și a ho- 
tărît să nu redeschidă ancheta 
în așa-numita „afacere La
von”, care a constituit cauza 
imediată a recentei crize poli
tice. Se știe că această afacere 
care datează de mai mulți ani 
se referă la eșecul unei ope
rațiuni de spionaj de care a 
fost făcut răspunzător Pinhas 
Lavon, ministru al apărării 
pînă în 1955. Folosind acest 
pretext, aripa de dreapta a 
partidului guvernamental Ma- 
pai l-a înlăturat pe Lavon din 
funcțiile sale politice, încer- 
cînd să lovească astfel în ari
pa de stingă a partidului al 
cărui lider era Lavon. In pre
zent, fracțiunea de dreapta în
cearcă să folosească aceeași 
afacere pentru a submina po
ziția actualului prim-ministru, 
Eshkol, și a-l readuce la pute
re pe Ben Gurion. Hotărîrea 
guvernului constituie un suc
ces al lui Eshkol.

Iarnă grea 
în Europa apuseană

Duminică, din Anglia și pînă 
în Austria, iarna și-a făcut sim
țită prezența prin ninsori abun
dente, furtuni de zăpadă și, în 
unele locuri, ploi puternice. Nu
mai în sud-estul Spaniei vremea 
s-a menținut primăvăratecă, deși 
Madridul a fost acoperit de ză
padă, termometrul scăzînd la 
minus 4 grade Celsius — un re
cord pentru un oraș din centrul 
Spaniei.

într-o parte a Angliei a nins și 
s-au înregistrat puternice înghe
țuri, iar în sud a plouat. Nume

roase accidente de circulație, da
torate înghețului au fost ’înregis
trate pe șoselele din nordul țării, 
unde în ultimele patru zile 98 de 
persoane și-au găsit moartea.

în Franța și R.F.G., unde ter
mometrele au coborît sub zero 
grade, accidentele de circulație 
s-au soldat cu 35 și respectiv cu 
20 de morți.

Cea mai joasă temperatură s-a 
înregistrat în nordul Suediei, un
de termometrul a coborît la mi
nus 24 grade Celsius.


