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REPUBLICA POPULARA ROMlNĂ!
Proletari 'din toate tarile, uniți-vă!

cînteia 
tineretului

Muncitor

Anul XX II Xr. 4859
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țării noasrre-

Râst^mi-I i Z-:: ■
instaurarea Heyeteiinx Pnțx&- 
lare a OHttt * ote
mai importaHle ■■■■■■» a*r 
lupte: r u-.-
sub cGndaeem parunjuu. 
pentru trans
formarea revo
luționară a 
mîniet

Bogat ș: to- 
suflețitor esne 
bilanțul rea> 
zărilor dobin- 
d:te de poporul 
rostru de-a 
lmgul celor 17 
ani 
cii. 
nit 
ani 
scump al 
porului nostru: 
în Romînia. socialismul a În
vins definitiv la orațe și te 
sate, a fost lichidată pentra 
totdeauna exploatarea cehuIu- 
de către om.

Puternică, liberă, stăpinâ p-e 
soarta sa, Romînia a devenit 
o țară înaintată, cu o economie 
unitară, care se dezvoltă în 
ritm rapid, pe o linie continuu 
ascendentă.

în cartea de aur a țării, po
porul nostru muncitor a în
scris, sub conducerea înțe
leaptă a partidului, prin mun
că plină de eroism și abnega
ție, realizări de seamă, înfru- 
musețînd și îmbogățind harta 
patriei cu însemnele socialis
mului victorios.

Bilanțul pe care poporul 
nostru îl încheie acum, la sfîr- 
șiful celui de al cincilea an al 
șesenalului, este — așa cum a 
reieșit din lucrările recentei 
sesiuni a Marii Adunări Na
ționale — rodnic.

Datele preliminare privind 
îndeplinirea planului de stat, 
arată, odată în plus, că aplica
rea neabătută a politicii de 
industrializare a țării, promo
vată de partidul nostru, asi
gură lărgirea și perfecționarea 
bazei tehnice-materiale a so-

ai Repubîi- 
S-a imp la

in acești 
un vis

po-
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cialismului, constituie funda
mentul trainic pentru crește
rea armonioasă, în ritm susți- 
---. a ramurilor economiei 
naționale, pentru făurirea 
unui trai mai bun pentru toți 

ce muncesc.
Ca și in anii trecuți, ramu- 

nte industriei grele, hotărî- 
; 1.77'u progresul între- 

. ~.ii. s-au dezvoltat 
*’.--un ritm superior celui pe 

MHKbtul industriei. In com- 
7.i_mue cu anul trecut, produc- 
•u* uxusuriei energiei electri- 

* r termice a sporit cu peste 
Li i r_ -î a industriei chimice
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plex de mtenri MteR 
ducerea poxtiMte *■■■■ 
dezvoltarea iBoBSteste te 
intensivă a acestei raateBl ter 
mare importanță ia eeeaaetea 
națională. Producția agatei 
medie din perioada 1MA—MM 
a fost cu 12 la sută mai bir 
decît media celor cinci 
anteriori.

Realizările obținute an de ar. 
în dezvoltarea economiei, cre
șterea venitului național au 
dat posibilitatea statului să 
înfăptuiască un amplu pro
gram de măsuri destinate ridi
cării continue a nivelului de 
viață a poporului — obiectiv 
fundamental al întregii poli
tici a partidului nostru.

PA TRIA
Bogată-i viața sufletului meu. 
Cu orice clipă intru-n bogăție, 
Republica știindu-mă mereu 
Stăpîn peste destin și poezie.

Eu, între muncitori și-ntre țărani, 
Trezesc sonetul-imn 
în drum lumină, 
Ca -
Cu

patria să strălucească-n ani 
sufletu-mi cu care se îmbină.

Ne
Ne _ . .
în neasemuite vrednicii
Și în firescul visurilor mele.

întîlnim în timpi și armonii, 
logodim în schite și în stele,

Cu aripi clare vise se deschid 
(Priviți cum sufletul îmi e bogatul!) 
înalță țara cînt pentru partid ! 
Poetul tînăr, gravul, inspiratul,

Găsește-o odă pentru orice zi, 
Gindește-un imn la fiecare clipă, 
Un marș măreț al celor ce vor fi, 
Și pentru orice tindere-o aripă.

AL. ANDRIȚOIU

VIITOR
în patrie ca într-un cor de aștri 
Și ceruri sînt și sentimente sînt. 
Pămîntul nostru are ochi albaștri 
Peste destinul lui deschiși arzînd.

Venim din depărtări de timp și spații 
De-a lungul inimii atîtor sori 
Și-atîtor oameni, de cînd trec Carpații 
Pe cîmp spre zalele seninei mări.

Spre comunism deschisă cu toți munții 
Vîslește luminată țara mea
Căci soarele îi arde-n dreptul frunții 
Ca un contur în care va intra.

Miercuri 30 decembrie 1964

împreună cu întregul nostru 
popor, tineretul se bucură din 
plin de roadele vieții noi, so
cialiste.

Partidul, puterea populară 
ne-au dăruit tot ceea ce face ti
nerețea mai frumoasă, mai 
plină de avînt. Avem cu toții 
asigurate toate posibilitățile 
pentru valorificarea talentelor 
și aptitudinilor noastre, ne 
bucurăm de condiții din cele 
mai bune de muncă și învăță
tură, sport și odihnă.

Bilanțul însuflețitor cu care 
poporul nostru 
se prezintă la 
cea de a 17-a a- 
niversare a Re
publicii deschi
de perspective 
și mai lumi
noase în viitor, 

îndeplinirea 
planului de 
stat pe 1965 a- 
probat ieri de 
Sesiunea Marii 
Adunări Națio
nale este me
nită să asigure 
dezvoltarea în 

continuare a economiei națio
nale.

însuflețit de victoriile obți- 
- -ie. tineretul, alături de în- 
jnegul popor, strîns unit în 

■<• ui. își manifestă
profimdul său patriotism în 
tatetefrea de a-și depune în- 
tafl putere de muncă și în- 
tăcfcxră pentru realizarea cu 
mbbhi a tuturor obiectivelor 
tatetete la r1***"! de stat pe

- : • -T.:.astfel 
te MMm oafiană a econo- 
aM atektei auastre socialiste.

Manifestări
consacrate
aniversării
Republicii

în Capitală și în țară, la 
duhuri, cămine culturale, 
cose de cultură, în instituții 
de 'mzățămint superior și uni
tăți mzLtcre au loc în aceste 
sie auoseroate naifrrifffrb 
coKMtrtee oriei de-a 17-a ani
versări « pydooMrii Repu-

Turnurile Rafinăriei Onești —imense catarge luminoase in constelația Trotușului

Imma mmnnon stsimii
Mafe te Mfe «ied a Prio- 

tzdsx R. P.

bica Fop 
tteagui , 
luat cuciscttd 
Eugen Bddiren. Ard Ai 
mescu și pomi Laesm t 
ză. Tot wiarfi, is Uamiir 
mănătoarec^ > ,JL zsueu 
mașini electrice" an Ca 
au fost ținute ea^uM^n 
pre semnificație sini dt * 
decembrie.

La adunările cose a. loc ri 
aceste zile la școidc ân ■ z-z. 
la cluburile și cascie țacsnun- 
lor, elevii se intîlne-K m 
viști de partid și de nz 
muncitori evidențiați în 
cerea socialistă, oameni de 
știință și cultură, ofițeri ai *.*•- 
țelor noastre armate, care le 
vorbesc despre actul istoric 
de la 30 Decembrie 1947, 
despre trecutul glorios de 
luptă al partidului și poporu
lui nostru, despre mărețele 
realizări obținute după elibe
rarea țării.

mu mmi aiațiomale
m te amiază au 
tea sfirșit lucră
ri* atei de-a șap- 

sesiuni a celei 
patra legislc- 
< Marii Adu- 
Naționale. 
bte se aflau 
Kziui și sta-

vîntul deputății: Gheorghe 
Rădoi, ministrul industriei 
construc:ulor de mașini, Ilie 
V.z-;z. : credințele Aca-
desmei R_P. Romine, Nicolae 
Gteaaa» priw-teeepreședinte al

j=. V=-px Coseu.

dezbaterilor, au dat expresie 
hotărîrii și avîntului cu care 
întregul nostru popor înfăp
tuiește politica înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
politică de continuă dezvoltare 
economică și social-culturală 
a patriei noastre, de ridicare 
sistematică a nivelului de trai 
al poporului, a neabătutei ho- 
tărîri a oamenilor muncii de 
a îndeplini și depăși prevede
rile planului de stat pe ultimul 
an al șesenalului, temelie pu
ternică pentru dezvoltări vii
toare. în cursul sesiunii au 
fost adoptate, de asemenea, le
gile prin care se asigură un 
număr stabil de deputați în 
Marea Adunare Națională și se 
ratifică decretele normative e- 
mise de Consiliul de Stat al 
R.P. Romîne între sesiunile 
Marii Adunări Naționale.

îngăduiți-mi, dragi tovarăși, 
să vă felicit din toată ini. 
ma cu prilejul celei de-a 
17-a aniversări a Republi
cii noastre și să vă adre
sez pentru noul an urările cele 
mai calde de sănătate și de noi 
succese în activitatea 'dv. dă
ruită, împreună cu strădania 
întregului nostru popor, pro
pășirii patriei, triumfului cau
zei socialismului și păcii. Tot
odată, adresez calde mulțumiri 
invitaților care au participat 
la lucrările noastre.

organul suprem al puterii de 
stat este asigurată în momen
tul de față în mod corespun
zător, numărul deputaților în 
Marea Adunare Națională nu 
va mai crește, ca pînă acum, la 
fiecare legislatură, în raport 
cu sporul natural al populației, 
ci va fi stabil de 465 de depu- 
:ați, număr egal cu cel al de- 
putaților din actuala legis- 
laTurâ.

Agricolele 11 și 12 din Legea 
v. 9 <fis 1952, modificate, re-

z zzz.articolului
25 ăi* Constituția R. P. Ro
mine, i-. noua lui redactare.

La ultimul punct de pe ordi
nea de zi. Marea Adunare Na
ționala a adoptat prin vot se
cret Legea pentru ratificarea 
decretelor normative emise de 
Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne de la 29 de
cembrie 1963 pînă la 26 de
cembrie 1964.

în încheierea lucrărilor se
siunii a luat cuvîntul tovară
șul Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne, care a spus: în 
cadrul lucrărilor sale, deosebit 
de rodnice, Marea Adunare 
Națională a dezbătut amplu și 
a aprobat în unanimitate Da
rea de seamă asupra înfăptui
rii Planului de stat pe anul 
1964 și cu privire la planul de 
stat pe anul 1965, precum și 
bugetul de stat pe anul 1965. 
Cuvîntările numeroase și cu
prinzătoare, rostite în cursul

Scistma tineretului

(Agerpres)

și cu privire la Planul de Stat pe anul 1965

HOTĂRÎRE

Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romîne 
aprobă Darea de seamă asupra înfăptuirii Planului 'de Stat pe 
anul 1964 și cu privire la Planul de Stat pe anul" 1965-prezen
tată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri.

(Agerpres)
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tăe ordinei de zi, depu- 
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deputaților în Marea 
Națională, iar depu- 
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tz colului 25 din Con- 
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- edificarea adusă, ar
ii din Constituția 

» i.: —’-.e are' următorul 
-Marea Adunare Na- 

*ut& este alcătuită din 465 
Ksâ aleși de către ce- 

pe circumscrip- 
Vrr-sle, cite un deputat 
lessee circumscripție, 

’■nr-—z'.iile electorale, cu- 
tcelași număr de lo

re stabilesc prin de- 
— t ' zuiliului de Stat“.

considerîndu-se că 
rea alegătorilor în

pentru aprobarea Dării de seamă asupra 
infăptuirii Planului de Stat pe anul 1964

A fost dat In funcțiune

Primul grup de 50 MW
Centralei electrice

ADRIAN PĂUNESCU

riviți adine aceste 
chipuri pînă cînd vă 
veți recunoaște în 
frumusețea și în 
candoarea lor, așa 
cum erați voi înșivă 
la vîrsta de 18 ani, 

încercați, împreună cu ei, pentru 
cîteva clipe, emoția acestui solsti- 
țiu de viață, prin care trec azi 
spre maturitate. Gîndiți-vă că în 
vîrsta lor se integrează evenimen
te de seamă din istoria poporului 
nostru, că pe imaginea anilor 
fragezi și luminoși pe care i-au 
împlinit se proiectează imaginile 
uzinelor și fabricilor de pe cu
prinsul țării, ale uriașelor labora
toare de la Onești și Borzești, 
splendorile arhitectonice de pe li
toral, locomotivele Diesel elec
trice de la Reșița și Craiova sau 
turlele de sonde de pe Valea Pra
hovei și veți înțelege că vîrsta lor

și-a căpătat «toprriMV «mir te 
aur cu o imagme ■
patriei.

Și cînd atanesstn Mdfalâ tee 
parte integrantă din taCx iar. 
cînd ei înșiși lucnusi pe șatetev. 
în uzine, în fabrici, te fadt 
știenți de răspunderea pe cae z 
au acolo unde se afil, gateade 
lor cotidiene au o aeuusgiufie p 
un sens aparte. Ei risut secete te 
devină utili societăți: in -- 
înalt grad. Nedelcu M ^:ez 
Gheorghe, de pildă, e dez^ztzr. 
într-una din cele mai modeme i - 
treprinderi (Uzinele de cutezm: 
Danubiana), unde procesul teh
nologic este automatizat și eaade 
efortul său de muncă a decerne te 
întregime rațional. Așa se erpări 
de ce timpul său liber se ctecar- 
lează in ecuațiile și in probleme ' 
pe care le rezolvă, visissd si cm 
gă inginer electronist, si auatru-

aparate elecz-ymzr wv* 
•~-jzî~-d:'-:a auto' -.z-zjrr u 
. producer.

Cx- miinile lui Mcvșb* Ite». 
zustor la 1 rr-rri i——■ w.

7 :a-medicală“
zeci și sute de sncrteteHT 

- zle de mare c~r zx wl 
i* teaețe cu care dunagfb OMe

..:z : --^:ară, opesafu pe ouau 
au pe creier. TitlsL âr teetee 
ea* > s-a conferiț ie câaae 
z-- a gdimează un tLuir zuu a

■. r . .zltor fn;L 
fete fiecare gest al ateu I. tete

z>:nția și . pi —-
- '.-.-rează ■

■Lt'.ieții oamendc”. :
j. conștientă. uuu 

”-m. Maria îz-r-rxsf •»
zilele de

2-iz rz^snă Jilava" . tetesatete 
studiază ccldzr.'z 4uu 

lor caso ieu apoi dnusud tdpp

rrr le e caracteristic entu- 
juvenil, surisul optimist 

ukdtoHDr, replica seînteietoare, 
um* iz umor. Doar Oprea Ma- 

-i părut mai taciturn, 
’x.-:.-, dispus să se destăinuie, 

că în spatele calmului și 
zle se ascunde un tinăr 

«MMM care și-a găsit idealul 
wz în orele de laborator ale 

etu9l9tdii serale. Tîmplarul O-
■ fain a descoperit că subti- 

» aproape miraculoasele 
«■ritoțu soluții sau de ele- 
--^a:are se întîmplâ în labora- 

irită un studiu mai adine, 
■w» urofundet, mei ales la gin- 
-■fc tele sînt doar preludiul cii-

toarelor reacții ce se petrec în 
marile combinate' chimice. Și în 
clipa aceea s-a născut un vis. A- 
cela de a ajunge inginer chimist, 
și din clipa în care s-a născut .vi
sul s-a născut o certitudine, aceea 
că va trebui să ajungă inginer 
chimist.

Muncesc, învață cu sîrguință, 
merg la concerte, dansează la 
reuniuni, și prin fiecare gest pe 
care-l fac, ei se vor mai compleți 
mai desăvîrșiți. Tineri inteligenți, 
pasionați, entuziaști, frumoși și 
robuști așa cum trebuie să fie 
omul de mîine, acești băieți și a- 
ceste fete de 18 ani intră în viață 
cu certitudinea că se vor realiza, 
mtndri de încrederea și speranțele 
pe care și le pun în ei toți oa
menii.

ADRIAN DOHOTARU

A fost dat în funcțiune, le- 
gîndu-se la sistemul energetic 
național, primul grup de 50 
M.W. al centralei electrice de 
termoficare din Craiova. Acest 
agregat energetic a fost im
portat'din R.S. Cehoslovacă.

Centrala electrică de termo
ficare de la Craiova va fi în 
etapa finală una dintre cele 
mai mari și importante unități 
din cadrul sistemului energetic 
național. Ea va alimenta cu e- 
nergie electrică și termică 
Combinatul chimic Craiova, 
Uzina de aluminiu Slatina și 
va contribui la o mai bună a- 
provizionare cu energie elec
trică a localităților din regiu
nea Oltenia.

I
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.ctxirile sesiunii Marii Adunări Naționale
U Da rea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1964 și cu privire 

la planul de stat pe anul 1965, precum și la proiectul bugetului pe 1965

C-i’r'M» deputatului 
** . Horescu

He MMM- 4MMM MNk. 2S ——
««Ute JF' “" <

- -ie -rsaLMC r-pfy-
teM 4MMM te |R rfiirUir și

jf bex calita-
W JMKBUXU 31!r rax In in_

■mhbb te iii obținut
MteC «I 1 • **"’**ăscfie cu 7^

a e decît în
MB ; Mi TSSt. XLire parte s-a

omMk. «entKrzrie s: valorifi- 
SMB Mate « a gazelor 
Mrtt iue. I- :i iri. anul 1964, 
«■M* UM a depășit ni- 
MM oMhffit inițial pentru 
r: - U*S In acest an s-au 

■* MIMO tone de țiței și 
~ a .2 —’---arde m.c. gaz me- 

3BS yctee realizările anului 
Gradul de utilizare a ga- 

aafar de schelă, stabilit în pla- 
■M yesenal la un nivel de 95 la 

_ i pentru anul 1965, s-a
■ in trimestrul patru al 

an în proporție de 98 
r-'-â. procent neatins ni- 
zizâ încă In industria pe- 

r ;eră.
Pentru creșterea continuă a 

*xtracțieî de țiței și gaze na- 
T.raie. în baza Directivelor 

• c Lite încă de la primul 
r--greș al P.M.R., s-a acordat 
o atenție deosebită lucrărilor 

prospecțiuni geologice pen. 
tr- descoperirea de noi rezer- 

-- care să asigure exploatarea 
acestor bogății naturale pe o 
perioadă de lungă durată. Fo
rajul total a depășit cifra de 
1 600 000 metri, din care fora
jul geologic reprezintă peste 
900 000 metri.

în anul 1964 s-a trecut la 
explorări de structuri geolo
gice la adîncimi de peste 3 000 
metri, lucrările executîndu-se 
cu instalații moderne, în mare 
parte fabricate de industria 
noastră constructoare de ma
șini. La cea mai adîncă sondă, 
forată cu instalația fabricată 
de Uzina „1 Mai“ Ploiești, 
s-au săpat 5 330 metri ; încă 
patru instalații sapă acum 
dincolo de 4 000 * metri. în 
cursul anului viitor, trei din 
sondele de mare adîncime în 
CUrs de foraj sînt programate 
să depășească 6 000 metri. 
Trebuie subliniat faptul că 
inginerii, brigadierii și lucră
torii din foraj și-au însușit in
tr-un timp foarte scurt și în 
condiții bune tehnica atît de 
complicată a forajului de 
adîncime.

Datorită noilor instalații 
realizate în rafinării, pentru 
anul 1965 se prevede o crește
re de 43 la suă a valorii pro
duselor obținute dintr-o tonă 
de țiței supusă prelucrării, în 
raport cu 1959, depășindu-se 
astfel sarcina stabilită în a- 
cest domeniu de planul șe- 
senal.

în industria de prelucrare a 
țițeiului s-au obținut impor
tante îmbunătățiri calitative. 
Azi, această industrie produce 
benzine cu cifre octanice pînă 
la 100, motorine superioare 
utilizabile la cele mai preten
țioase motoare Diesel și cu 
punct de congelare scăzut, un 
sortiment larg de uleiuri care 
răspund la numeroasele exi-
gențe ale nevoilor transportu
lui și industriei modeme. Ra
finăriile au produs importan
te cantități de gaze și fracții 
petroliere care au fost puse 
la dispoziție industriei petro
chimice. S-au livrat 450 mii 
tone gaze de rafinării pentru 
chimizare și 115 mii tone gaze 
lichefiate pentru consumul 
populației. Colectivele rafină
riilor vor urmări în con
tinuare creșterea eficienței 
economice a valorificării 
materiilor prime, ridicarea 
calității produselor, ținîn- 
du-se seama atît de nevoile 
interne cît și de pretențiile 
din ce în ce mai mari care se 
manifestă în acest sector pe 
piețele de export.

Industria chimică a realizat 
în 1964 o depășire a produc
ției de 23 la sută față de anul 
trecut. Importante rezultate 
s-au obținut în producția de 
îngrășăminte minerale, unde 
s-a înregistrat o creștere de 
19 la sută, din care la îngră
șăminte cu azot cu peste 28 la 
la sută. Pentru anul viitor se 
prevede ca producția de în
grășăminte chimice să fie mai 
mare cu 56 la sută, din care 
la îngrășăminte cu azot cu 82 
la sută.

Pe baza măsurilor care s-au 
luat la construcția noilor in
stalații pentru industria de în
grășăminte minerale, se va 
obține în anii viitori o nouă 
creștere din punct de vedere 
calitativ. Toate îngrășămin
tele chimice vor fi livrate în 
stare granulată, ceea ce va 
reduce pierderile și va ușura 
munca de încorporare în sol. 
Va crește concentrația de sub
stanță activă în îngrășămin
tele chimice, o dată cu intra
rea în funcțiune a instalațiilor 
care se construiesc la Craiova

. Turnu Măgurele. Se vor
.-ra îngrășăminte compuse 

care vor conține 48 la sută 
substanță activă de fosfor. De 
aseAienea, îngrășămintele cu 
azot vor fi livrate în cea mai 
mare măsură în formă con
centrată. Instalațiile pentru 
fabricarea ureei vor da un în- 
grășămînt care va conține 45 
la sută substanță activă. Li
vrarea unor îngrășăminte cu 
un conținut de două sau trei 
substanțe va permite reduce
rea cheltuielilor de transport 
și a costurilor de încorporare 
în sol.

O altă ramură în care s-au 
obținut rezultate importante 
este industria de materiale 
plastice și rășini sintetice; 
anul acesta s-a realizat o pro
ducție cu 53 la sută mai mare 
decît anul trecut, iar pentru 
anul viitor se prevede o nouă 
creștere de peste 80 la sută. 
Producția în acest sector va fi 
în 1965 de 14 ori mai mare de
cît producția anului 1959. Se 
vor lărgi în același timp sor
timentele, iar calitatea produ
selor livrate va crește. Prin 
intrarea în funcțiune a noilor 
fabrici aflate în construcție, 
se vor realiza capacități de 
producție de 120 000 tone pe 
an de materiale plastice și ră
șini sintetice.

în industria de fire și fibre 
chimice, în cursul anului vii
tor, o dată cu eliminarea greu
tăților care au existat la pu
nerea în funcțiune a unor in
stalații de fabricație a fibrei 
melana, precum și prin pune
rea în producție a tuturor li
niilor din noua uzină de fibre 
artificiale de la Brăila, se vor 
realiza de 5 ori mai multe fi
re și fibre chimice decît în 
1964. O atenție deosebită 
se va acorda îmbunătățirii 
calității firelor și fibrelor 
chimice. In afară de sor
turile livrate în mod curent 
pînă acum, Uzina de la Sftvi- 
nești a început fabricarea de 
fire supraelastiee. iar ir. ul*i- 
ma parte a anilină — de fire 
voluminoase, care vor rontri- 
bui la lărgirea sortineBtdor 
în industria de confecții

Creșteri importante de pro
ducție mai sînt pveviăute 
pentru anul viitor r Ir. ri.r_*_ 
tria de medicamente ec*o- 
ranți, lacuri și vopse.»

Productivitatea bkxu a 
crescut în acest an in - 
tria chimică cu circa .. a
sută și se prevede per‘-_ «na 
viitor o nouă creștere oe cm» 
13 la sută. Din reducerea pre
țului de cost la <
comparabilă s-au obținut _ a - 
cest an în industria ch_m_ii 
economii de 430 milioane le_ 
iar pentu anul viitor se pre
văd circa 560 milioane lex Cu 
toate rezultatele obținute in 
ansamblu, sînt însă întrep 
deri care nu realizează toți in
dicatorii economici și finan
ciari, cfeea ce reduce volumul 
acumulărilor care ar fi putut 
fi vărsate la bugetul statul-.

Pentru anul 1965 se prevede 
o creștere a producției chimi
ce cu circa 24 la sută față de 
1964, iar în comparație cu 
1959, producția acestei ramuri 
va fi anul viitor de 3,6 ori 
mai mare. Această sarcină 
cere colectivelor uzinelor chi
mice noi eforturi pentru ațin, 
gerea indicatorilor din proiec
te la uzinele puse în producție 
în ultima vreme și realizarea 
în termen a punerilor în func
țiune a instalațiilor și uzinelor 
prevăzute în planul de stat pe 
anul 1965.

în cursul anului 1964 s-au 
pus în funcțiune în industria 
de petrol și chimie 66 de noi 
obiective industriale. Printre 
acestea merită a fi remarcate: 
fabrica de acid sulfuric cu o 
capacitate de 200 000 tone la 
noul Combinat de îngrășă
minte chimice de la Turnu 
Măgurele. Instalațiile noii 
fabrici au fost realizate în- 
tr-un termen foarte scurt, de 
22 de luni, și cu 6 luni înainte 
de termenul de punere în 
funcțiune stabilit prin planul 
de stat. La obținerea acestor 
rezultate un merit deosebit 
revine uzinelor constructoare 
de mașini, care au livrat o 
mare parte a utilajelor chimi
ce necesare acestor instalații; 
la Borzești s-a pus în func
țiune o nouă instalație de 
electroliză a sării pentru 
fabricarea sodei caustice și 
a clorului cu o capacita
te de 50 000 t/an. Electro- 
lizoarele sînt de 100 000 am- 
peri, ceea ce reprezintă o 
tehnică foarte înaltă. Este me
ritul lucrătorilor din construe, 
ții și montaj că au realizat 
această mare uzină în numai 
12 luni, iar datorită colectivu
lui combinatului s-a reușit ca 
într-un termen de 3 luni să 
se atingă toți indicatorii din 
proiecte. La Rafinăria Brazi 
s-a pus în funcțiune o insta
lație de cocsare cu o capaci
tate de 500 000 t/an, a cărei 
concepție și proiectare au fost 
realizate în întregime în țară.

Utilajele au fost livrate de 
uzinele noastre constructoare 
de mașini.

în fața întreprinderilor din 
sectorul de construcții și mon
taje din industria petrolieră și 
chimică se pun noi și impor
tante probleme în legătură cu 
utilizarea celor mai eficiente 
metode industriale în vederea 
obținerii unei înalte producti
vități în construcții și reduce
rii substanțiale a timpului de 
execuție. Un aport important 
îl poate da în acest dome
niu realizarea unor soluții de 
proiectare în construcții și 
montaj la nivelul celor mai 
bune rezultate cunoscute azi 
în această tehnică. Institutele 
noastre de proiectare trebuie 
să treacă la revizuirea siste
melor aplicate pînă acum în 
construcțiile mari industriale, 
eliminînd lucrările costisitoa
re din beton armat, îndeosebi 
acolo unde apar condiții grele 
de fundare.

în cursul anului viitor ur
mează să intre în funcțiune în 
industria chimică și petrolieră 
56 noi și importante obiective. 
Astfel, se vor pune în funcțiu
ne numeroase instalații la 
Combinatul petrochimic Plo
iești ; instalațiile de cord de 
calitate superioară de la Com
binatul de fibre artificiale din 
Brăila ; fabricile de amoniac 
și îngrășăminte compuse de la 
Turnu Măgurele ; fabricile de 
îngrășăminte minerale și pro
duse petrochimice din cadrul 
Combinatului chimic Craiova ; 
instalațiile Combinatului de 
îngrășăminte cu azot de la 
Tîrgu Mureș.

In industria de celuloză și 
hîrtie se vor pune în funcțiu
ne Combinatul de la Dej care 
va produce celuloză de calic
ie superioară, Fabrica de tur
tle de la Palas-Constanța : se 
vor continua lucrările la noua 
Fabrică de celuloză din stuf s. 
hîrtie velină de la Brăila : se 
vcr începe lucrările pentru 
cu: .area capacităților Combi- 
mnLui de celuloză, hîrtie și 
sac- te la Suceava.
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în domeniul produselor pe
troliere avem o tradiție bine 
cunoscută. Datorită calității 
produselor realizate de rafi
năriile noastre, exportul s-a 
extins în multe țări. Organele 
de resort din minister și rafi
năriile au datoria continuă de 
a ridica calitatea produselor 
petroliere la cel mai înalt ni
vel.

în această direcție, indus
tria chimică are o mare răs
pundere, deoarece exportul a 
început numai de cîțiva ani, 
iar ritmul de creștere este 
foarte rapid. în acest an s-au 
livrat cu 40 la sută mai multe 
produse decît în 1963, iar pen
tru anul viitor se prevede o 
creștere de circa 70 la sută. 
Dacă în anul 1959 se exporta 
8,7 la sută din producția chi
mică, în 1965 se va exporta 
20 la sută.

Lucrătorii din toate uzinele 
chimice și direcțiile generale 
din minister vor acorda sarci
nilor de export cea mai mare 
atenție. Livrările la timp sta
bilite prin contracte, precum 
și realizarea calității la cel 
mai înalt nivel constituie ele
mentele hotărîtoare în asigu
rarea unor piețe permanente 
de export pentru producția 
chimică.

în cuvîntările lor, o parte 
din tovarășii deputați au ridi
cat probleme legate de indus
tria de petrol și chimică. Vom 
examina cu cea mai mare gri
jă atît propunerile făcute cît 
și lipsurile semnalate, luînd 
măsurile corespunzătoare în 
timpul cel mai scurt. In legă
tură cu problemele ridicate, 
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stă importantă problemă, 
vreau să arăt că, în același 
timp cu ridicarea continuă a 
calității produselor, prin res
pectarea riguroasă a procese
lor tehnologice, prin gospodă
rirea cu grijă a materiilor pri
me și materialelor, prin in
troducerea unor procedee de 
fabricate avansate, am obți
nut în acest an o economie de 
15 tone bumbac puf și 10 tone 
fire.

Grija partidului și guvernu
lui per mu creșterea continuă 
a nivel-lui de trai al oameni
lor muncii s-a manifestat și 
prin hctărîrea adoptată în 
vara acestui an cu privire la 
majora-ea salariilor. Muncito
rii textliști sînt printre pri
mele categorii de salariați că
rora 1 s-au majorat salariile 
încep:.-, c de la 1 septembrie 
1964. Aplicarea acestei hotărîri 
în îr.meprinderea „7 Noiem
brie® se concretizează prin 
creșterea veniturilor salariați- 
lor cu 2.5 milioane lei anual. 
Alocațiile acordate pentru co
pii ccctribuie din plin la crea

Cuvîntul deputatului 
Constantin Daicoviciu

.. -.1 couă zile,
ir. ■ -...r.:ă a Marii A-
c_. .’ edificatoa-
ite Dar* te seamă a tovară
șa al Consiliului
de Miniștri, ca și raportul do- 

1-.:^: al tovarășului mi
ri- z'. finanțelor am cîști- 
gzz _-.,ă o dată, nezdruncina- 
b_.i convingere despre justa 
F -:eleapta politică a parti- 
c— și guvernului nostru, 
:• construire a socialismului. 
: - .-îngere susținută și de 
z. aceasta de o nelimitată 
1- rredere în competența, e- 
r --ea și grija conducerii de 
: «riid și de stat pentru oa- 

și pămîntul țării.
F.e-mi îngăduit ca unuia ce 

«prezint o circumscripție din 
- ;.unea Clujului să dau glas, 

primul rînd, simțămintelor 
adîncă gratitudine a oa- 

renilor muncii din această 
: irte a Ardealului față de 
Partidul Muncitoresc Romîn 

. de Comitetul său Central, 
: ondus de mult prețuitul și 
. -bitul tovarăș Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Aș dori, în al doilea rînd, 
prin cîteva fapte concrete, 
culese din viața palpitantă de 
pe aceste meleaguri, să con
firm nedezmințita realitate a 
progresului uriaș ce s-a în
făptuit, în condițiile istorice 
ale regimului nostru popular, 
în orașele și satele de pe cu
prinsul regiunii Cluj. Mă voi 
limita la un domeniu pe ca- 
re-1 cunosc și-! pot aprecia 
mai bine : acela al culturii, 
invățămintuh-i șz științei

E tm atevăr cunoscut de

fora 4 Școala a devenit ma- 

rac să începem cu școala.
In aces: an școlar, în re gin- 

aea Cinj funcționează 1 320 
criUfi Kriare. Școala a pă- 
•-uns pînă în zonele cu case 
rinpecsate de la mifnte. Prin 
■.recerea la școala generală de 
I ani, numărul elevilor din 
îc zl: a crescut cu 15 600, iar 
- -ncărui claselor cu 767, față 
6e anul școlar 1963—1964. A- 
aigoniea bazei didactico-ma- 
tsîtee necesare dezvoltării 
:-.vătămîntului este oglindită 
in construirea unui număr de 
1545 de săli de clasă în ulti
mii 5 ani.

Să ne oprim însă aici și să 
p-rpesim, un moment, la învă- 
țămintul superior, lăsînd să 
vorbească și aici cîteva cifre. 
In centrul universitar Cluj 
numărăm azi 7 instituții de 

invățămînt, cu 28 de fa
cultăți și 1 766 de cadre di
dactice, dintre care 21 acade
micieni sau membri corespon
dent: ai Academiei, iar 101 
doctori în științe. Studenții la 
ci — 13 000 — dispun de 21 de 
cămine cu 8 214 locuri și 8 
cantine cu o capacitate de 
Z :O0 de persoane. Alte două 
cămine cu 700 de locuri se 
găsesc în plină construcție..

Peste 1 000 de discipline ale 
științei se predau în centrul 
universitar Cluj de specialiști 
c smpetenți și chiar iluștri. 
Facultăți nou create înregis- 
trăm în ultimii 3 ani ca, de 
exemplu : Facultatea de știin
țe economice la Universitatea 
Babeș-Bolyai; Facultatea de 
medicină veterinară la Institu
tul agronomic dr. Petru Groza, 
cu o clădire proprie, începînd 
cu anul 1965. Numai la Uni
versitatea Babeș-Bolyai s-au 
înființat, între 1960—1964, 
patru laboratoare noi, între 
care și importantul laborator 
de rezonantă magnetică în 
cadrul Facultății de fizică.

Conștienți de uriașa răs
pundere pe care o poartă, 
atît conducerea universității 
și a celorlalte instituții de în- 
vățămînt superior cît și mem
brii corpului didactic situează 
pe prim plan pregătirea tot 
mai temeinică a cadrelor ti
nere, a noilor specialiști. 
Acest simț al datoriei ne im
pune o consecventă exigență 

rea celor mai bune condiții de 
creștere a viitoarei generații. 
Părinții din uzina noastră pri
mesc peste 750 000 lei anual 
drept alocație pentru copii. A- 
sistența medicală la locul de 
muncă și la domiciliu, medi
camentele gratuite pentru co
pii, biletele de tratament și la 
odihnă în stațiuni balneocli
materice sînt dovezi grăitoare 
ale grijii față de sănătatea 
oamenilor muncii din țara 
noastră.

Entuziasmul cu care munci
torii au participat în aceste 
zile la dezbaterea sarcinilor 
de plan pe anul 1965, propu
nerile prețioase pe care le-au 
făcut vor contribui la realiza
rea și depășirea planului uzi
nei noastre în anul viitor.

Asigur Marea Adunare Na
țională că noi, colectivul Uzi
nelor textile „7 Noiembrie' din 
București, vom adăuga la e- 
forturile întregului popor și 
strădania muncii noastre pen
tru a contribui la înflorirea 
patriei dragi.

și față de noi, în pregătirea 
lecțiilor, față de studenți cu 
ocazia examenelor și față de 
candidați cu ocazia concursu
rilor.

în tot centrul universitar 
Cluj procesul de învățămînt 
se îmbină cu acela, tot atît 
de necesar și de înaltă 
valoare, al educației ideo
logice, artistice, sportive, 
mulțumită cooperării princi
piale dintre dascăli, U.T.M. și 
asociațiile studențești.

Tocmai această largă pre
ocupare pentru generațiile pe 
care le creștem a stimulat 
conducerea universității de a 
acorda o mărită atenție foști
lor noștri absolvenți, urmă- 
rindu-le activitatea și ajutîn- 
du-i fie prin întîlnirile pe
riodice cu ei, fie prin acele 
„Consultații universitare", 
inaugurate în acest an în pa
ginile revistei „Tribuna".

învățătura nu se restrînge 
însă numai la sălile de curs, 
seminarii și laboratoare. Ea 
își croiește drum luminos 
spre masele largi ale popu
lației de la sate și orașe. Nu 
e deloc întîmplător că în re
giunea noastră își desfășoară 
în-prezent activitatea 849 că
mine culturale, 849 biblioteci 
sătești, comunale și raionale, 
460 cinematografe, 18 muzee 
și case memoriale. Și nu aș 
putea să trec sub tăcere o 
realizare nouă în direcția 
educării patriotice, științifice 
și culturale a poporului mun
citor : Muzeul de istorie a 
Clujului, creație recentă che
mată la viață din îndemnul 
și cu solicitudinea partidului.

In procesul dezvoltării știin
ței la un nivel mondial, pre- 

și în acela al materiali- 
xteii Crinte: fe producție, al 
tnesfcrtefcri: ei treptate !n- 

te pro&ăcțte ne- 
rJferM — cmMM Mpote 
ur. te periîrx tezvcîurea bazei

— un roi te frunte re- 
rae teopocrivâ filialei Aca- 
deniei, univusității și celor- 
Ml» fatttitații de invățămînt 
superior din oraș. Oamenii de 
știință clujeni sînt pătrunși 
atît de adevărul că știința 
constituie o pîrghie de capi
tală importanță în construirea 
lumii celei noi, cît și de acela 
că niciodată știința nu s-a 
bucurat și nu se bucură de 
condiții mai favorabile decît 
în orînduirea socialistă. Țelul 
măreț spre care tindem cu 
toții face ca în centrul nostru 
universitar, dar și în întreaga 
regiune să domnească o fră
țească cooperare între oamenii 
de știință și artă romîni, ma
ghiari și de alte naționalități. 

Specificul muncii universi
tare cere cadrelor didactice 
să desfășoare o susținută 
muncă științifică. Numai acti
vitatea de cercetare poate a- 
sigura celei didactice ținuta 
cu adevărat universitară și 
creșterea de noi cadre cu pre
gătire superioară. Nu e cu 
putință să înșirăm în fața 
dv., nici măcar la o scară 
redusă, realizările și succesele 
obținute de oamenii de știință 
din Cluj, cot la cot cu pleiada 
savanților și cercetătorilor din 
toată țara. Ne vom mulțumi 
să relevăm doar caracterul și 
semnificația acestei activități 
științifice. Preocuparea per
manentă a fost legarea strînsă 
a tematicii cercetării științi
fice de problemele producției, 
de dezvoltarea economiei na
ționale, fără a neglija, firește, 
problemele cu caracter teo
retic, istoric, social etc. E 
destul, poate, să amintesc că 
numeroase teme rezolvate de 
catedrele Universității Babeș- 
Bolyai au fost aplicate în 
producție. Aceeași situație la 
Politehnică, la Institutul agro
nomic și, desigur, la institu
tele filialei Academiei. Econo
mii de ordinul milioanelor de 
lei au constituit aceste apli
cări. Zăcămintele de fier de 
la Căpuș sînt o descoperire a 
cunoscuților specialiști ai uni
versității clujene, lucru cu 
care ne mîndrim.

Dornici de o cît mai bună 
cunoaștere a tot ce se reali
zează pe plan mondial în do
meniul specialității cultivate, 
oamenii noștri de știință caută 
și trebuie să țină mereu con
tactul cu centrele de speciali
tate din străinătate. Cele mai 
valoroase cadre de profesori 
și savanți din Cluj au contri
buit la creșterea prestigiului 
științei noastre peste hotare, 
particîpînd la un mare nu
măr de congrese, conferințe 

și reuniuni științifice interna
ționale, înfățișînd în rapoar
tele, Preferatele și intervențiile 
lor rezultatele cercetărilor ce 
se desfășoară la noi, ca și 
punctul de vedere al științei 
marxiste romînești în toate 
domeniile.

Icoana realizărilor n-ar fi 
desăvîrșită, nici valoarea suc
ceselor n-ar putea fi just 
apreciată dacă laturii cantita
tive nu i-am alătura, cu un 
coeficient cel puțin egal, și 
latura calitativă a muncii și 
roadelor obținute. Socotesc că 
nu e exagerat dacă afirm că 
mai mult, poate, decît în pri
vința cantității, în ridicarea 
mereu crescîndă a calității, 
rolul îl are omul, știința și 
conștiința omului.

Omul, individul, această mi
nunată părticică a maselor 
producătoare de bunuri ma
teriale și spirituale, e acela 
căruia îi aducem aici elogioa
sa noastră recunoștința. De la 
muncitorul din uzine, de la 
țăranul cooperatist, pînă la 
tehnician, inginer, profesor și 
academician, crescuți cu toții 
la înalta școală a partidului, 
tuturora li s-au înălțat și 
oțelit conștiința datoriei și 
devotamentul către patrie și 
popor. E robust optimismul 
de care e cuprins acest om, 
al zidirii societății socialiste. 
Acest optimism este chezășia 
învingerii în viitor a tuturor 
greutăților ce se vor ivi, a în
lăturării lipsurilor ce mai 
există.

E minunată setea și dorul 
de cultură al maselor. E miș
cător interesul cald manifestat

Cuvîntul deputatului 
Ludovic Takacs

Darea de seamă asupra în
făptuirii planului de stat pe 
anul 1964 și cu privire la pro
iectul planului de stat pe anul 
viitor, precum și raportul asu
pra proiectului de buget pe 
anul 1965 înfățișează un ta
blou multilateral și deosebit 
de îmbucurător al realizărilor 
noastre pe calea victorioasă a 
construirii socialismului. Ele 
ne dau o imagine clară nu nu
mai asupra dezvoltării econo
miei naționale, dar, odată cu 
aceasta, și asupra succeselor 
înregistrate în toate sectoarele 
vieții sociale.

Este o mare satisfacție pen
tru fiecare deputat al Marii 
Adunări Naționale, acest înalt 
organ constituțional, să con
state, an de an, noi și noi suc
cese în munca de conducere a 
activității statului, succese ce 
se explică în primul rînd prin 
faptul că această activitate se 
sprijină pe îndrumarea per
manentă a partidului, pe indi
cațiile elaborate de partid în 
mod științific, în toate sectoa
rele vieții noastre sociale.

In cuvîntul meu aș vrea să 
mă opresc tocmai asupra ace
stui aspect asupra caracterului 
adine științific al conducerii 
economiei naționale și să sub
liniez importanța tezelor care 
orientează dezvoltarea țării 
noastre pe calea desăvîrșirii 
construcției socialiste. Mă voi 
referi în primul rînd la datele 
cuprinse în Darea de seamă 
cu privire la rezultatele obți
nute în acest an în valorifica
rea la un nivel superior a re
surselor noastre interne.

Este îndeobște cunoscut că 
valorificarea la un nivel înalt 
a bogățiilor țării se poate ob
ține numai prin industrializa
rea economiei, prin dezvolta
rea multilaterală a ramuri
lor industriale, cu precăde
re a industriei producă
toare de mijloace de produc
ție, prin introducerea unei cît 
mai înalte tehnicități în pro
cesul de producție. Industria
lizarea creează condiții ca 
energia creatoare a omului, a 
poporului, unindu-se cu teh
nica cea mai avansată, să cre
eze bunuri materiale cu o va
loare tot mai ridicată, să spo
rească astfel venitul național, 
potențialul economie al țării, 
să contribuie la ridicarea ne
contenită a nivelului de trai 
al populației.

întreaga istorie a anilor de 
construcție socialistă în țara 
noastră demonstrează că par
tidul și, sub îndrumarea sa, 
toți factorii de răspundere din 
stat, aplică cu succes, la con
dițiile concrete din țara noas
tră, legitățile obiective ale so
cialismului.

Măsurile luate în anii pu
terii populare pentru valorifi
carea resurselor naturale, pen
tru utilarea industriei noastre 
socialiste și a agriculturii cu 
instalații de înaltă tehnicitate, 
măsurile organizatorice apli
cate pe linia perfecționării 
proceselor tehnologice, a în
tăririi disciplinei muncii, a 
creșterii de cadre calificate și 
altele se înscriu pe linia preo
cupărilor majore pentru dez
voltarea continuă și într-un 
ritm rapid a economiei noastre 
naționale. Acestor măsuri le 
datorăm rezultatele cu care 
ne mîndrim, ca : ritmul înalt 
de creștere a producției in
dustriale, faptul că în nomen, 
datorul de mărfuri exportate 
de noi în ultimii ani o ponde
re tot mai mare dobîndesc 
mărfuri caracteristice numai 
exportului țărilor cu industrie 
dezvoltată — transformatoare 
de forță, motoare electrice, uti
laje pentru industria extrac
tivă petrolieră și rafinării, 
utilaje pentru industria chi
mică, fabrici de ciment, rul
menți, autocamioane, tractoa
re, o variată gamă de produse 
petroliere etc. Ele sînt o ilus
trare elocventă a transformă
rilor structurale produse în 

de oamenii muncii față te 
trecutul patriei noastre, fsți 
de lupta și munca eeoenfMK 
dispărute, față de eroii săi !

Nicicînd nu s-a simțit căr
turarul atît de legat de popor 
ca astăzi, în munca pe diverse 
căi dar comune a asigurării 
viitorului țării. Niciodată n-a 
înconjurat poporul pe cărtu
rari cu o mai mare dragoste 
și cinstire ca în zilele noastre, 
văzînd în ei pe fiii credin
cioși ai poporului muncitor.

îngăduiți-mi să vă declar 
că acești intelectuali ieșiți din 
popor sînt perfect conștienți 
de datoria ce le revine în 
făurirea zilei de mîine. Cu 
toții sînt deplin convinși că 
studiind și răspîndind lumi
nile învățăturii, ei slujesc 
apărarea, bunăstarea și pres
tigiul patriei — Republica 
Populară Romînă.

împreună cu întreg corpul 
didactic de pe tot cuprinsul 
țării, și dascălii de toate gra
dele din regiunea Clujului 
mărturisesc același crez ca și 
înaintașul lor, marele dascăl 
al lumii antice, romanul Ci
cero : „Nici un serviciu mai 
mare sau mai bun nu vom 
putea aduce Republicii decît 
acela de a instrui și educa ti
neretul".

Iată de ce, tovarăși, văzînd 
chibzuitorul proiect de buget 
al statului pe 1965 și consta
tând în el grija sporită ce se 
dăruiește învățămîntului, cul
turii și științei, mă declar pe 
deplin satisfăcut și-1 votez cu 
toată dragostea și cu tot en
tuziasmul.

economia țării noastre în anii 
puterii populare. Totodată, ele 
justifică pe deplin și subli
niază importanța deosebită a 
indicațiilor cuprinse în Dar-ia 
de seamă cu privire la nece
sitatea de a se acorda în vii- 
tor o atenție sporită ridicării 
continue a calității produselor 
la nivelul tehnicii mondiale.

în hotărîrea cu care între
gul popor urmează politica 
partidului, înfăptuind sarcini
le stabilite pentru dezvoltarea 
economică a țării se află che
zășia faptului că și aceste in
dicații vor fi îndeplinite și 
depășite. Tabloul realizărilor 
din anul care a trecut, tablou 
bogat și însuflețitor, prezentat 
în fața actualei sesiuni a Ma
rii Adunări Naționale, este 
rodul muncii harnice a în
tregului popor; uniți prin 
țelul comun al construirii so
cialismului în Republica 
Populară Romînă — muncesc 
înfrățiți, cu același avînt, oa
meni ai muncii romîni, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități, reflectînd în acea
stă frăție consolidarea defini
tivă a unității moral-politice 
a întregului nostru popor.

Dezvoltarea armonioasă a 
ramurilor economiei naționale 
se împletește cu grija pentru 
înflorirea tuturor regiunilor 
țării. Obiectivele de cea mai 
mare însemnătate ale planului 
de 6 ani și-au găsit întruchi
parea în cele mai diferite col
țuri ale patriei noastre. Este 
suficient să amintim Fabrica 
de aluminiu de la Slatina, 
alături de Fabrica de alumi
nă de la Oradea, Combinatul 
chimic de la Craiova, alături 
de cel de la Tîrgu Mureș, șan
tierul Combinatului siderurgic 
de la Galați, alături de impre
sionantele realizări de la 
Hunedoara, pentru a avea 
încă o dovadă a înțelepciunii 
cu care partidul nostru con
duce opera de industrializare 
socialistă a țării.

Consider foarte importantă 
atenția care se acordă în Da
rea de seamă sporirii efortu
rilor pentru realizarea la timp 
și la nivel înalt a producției 
pentru export, găsirea de noi 
resurse pentru diversificarea 
exportului nostru. Dezvolta
rea economiei naționale pe 
baza conducerii științifice 
fundamentate de către parti
dul și guvernul nostru mă
rește nu numai forța econo
mică a țării, dar constituie 
totodată o contribuție activă 
a poporului nostru la crește
rea forței economice și la 
sporirea influenței socialismu
lui pe plan internațional.

Valorificarea superioară a 
bogățiilor țării pe calea indus
trializării socialiste, prin dez
voltarea de noi ramuri indus
triale mai productive, este de 
mare importanță pentru ex
tinderea comerțului nostru ex
terior, pentru prezența noas
tră tot mai activă pe piața 
mondială. Importanța relații
lor economice internaționale 
pentru dezvoltarea oricărei 
țări este un lucru bine cunos
cut și îndeobște apreciat. 
Schimbul internațional de 
produse, realizat în condiții 
de egalitate și avantaj reci
proc, înfăptuiește diviziunea 
internațională a muncii, te
melie materială a colaborării 
pașnice dintre state, a reali
zării politicii de coexistență 
pașnică între țări cu orînduiri 
sociale diferite, politică pro
movată consecvent de țara 
noastră în relațiile sale inter
naționale.

Convins fiind că prevede
rile proiectului de plan și de 
buget pe anul 1965 asigură pe 
deplin mersul nostru înainte 
într-un ritm accelerat, pe ca
lea desăvîrșirii construcției 
socialiste, le voi vota cu toată 
încrederea.
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Cuvîntul deputatului 
Nicolae Giosan

Darea de seamă asupra în
făptuirii planului de sta: pe 
anul 1964, și cu privire la z'-i- 
nul pe anul 1965 prenatM 
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rind de grîu și porumb 
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tete—e stabilitatea struc- 
tote colturilor pe zone, ținînd 
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=atice, de experiența cîștiga- 

economiei na
ționale. Va trebui să produ
cte în anul viitor, în condi-

- normale, 11,6 mi
lioane tone cereale, aproape 
6M '<•? tone floarea-soarelui, 
peste 3.2 milioane tone sfeclă 
de zahăr, precum și cantități 
—portante de cartofi, legume, 
fructe, struguri și alte produ
se vegetale. In creșterea ani
malelor, eforturile vor fi în- 
dreotate spre îmbunătățirea 
calitativă a șeptelului și spo
rirea simțitoare a producției 
pe cap de animal.

Agricultura va primi un 
sprijin substanțial pe linia 
dezvoltării bazei tehnico-ma- 
teriale. Volumul investițiilor 
din fondurile statului pentru 
agricultură se ridică la 4.6 mi
liarde lei. Acestea vor fi foie
s’’te în primul rînd pentru 
dotarea agriculturii cu noi 
tractoare, pluguri, semănă
tori, combine pentru recoltat 
păioase, precum și combine 
pentru recoltat porumb, de- 
pănușătoare, mașini pentru 
recoltatul cartofilor și sfeclei 
de zahăr.

Pentru sporirea producției, 
conducerile S.M.T., mecaniza
torii, vor acorda toată atenția 
executării în termen optim și 
de calitate a tuturor lucrări
lor, de la arat și pînă la re
coltat.

Dacă 
cese în 
crări și 
eră rile 
trebuie subliniat că sînt nere- 
Lulvate problemele legate de 
mecanizarea recoltării porum
bului. întreținerea și recolta
rea cartofului și sfeclei de 
-■■-r. a unor lucrări la cul- 
■.-r.’.e furajere, a celor pe te- 
remrei în pantă, în creșterea 

-ilelor și altele. Aceste 
ftetotee vor sta în centrul a- 

noastre.
sriut ca în etapa actu- 

a.. ■ * • • succesului în obți- 
■»-». re producții mari la 

n rerZe este folosirea 
tete CteBStl sporite de în- 
gtei-mrere :~zre.:ce și îndeo- 
ate te tetetotarinte cu azot, 

t test tete te asigură mai

MMM •
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Consiliul Superior al Agri
culturii și-a înscris în progra
mul său de lucru să analizeze 
in cursul lunii ianuarie, îm
preună cu oamenii de știință 
și cercetătorii din stațiunile 
experimentale, cu specialiștii 
din unitățile de producție, ra- 
ionarea soiurilor și hibrizilor 
pe zone pedoclimatice, să sta
bilească întregul sistem de 
producere de sămînță după 
procedee științifice, să orga
nizeze- un control riguros, 
competent, care să asigure 
puritatea biologică a semin
ței, să stabilească măsurile 
necesare pentru o bună condi
ționare și păstrare a semin
țelor.

Cooperativele agricole de 
producție se consolidează an 
de an, folosesc tot mai bine 
mijloacele tehnice, aplică pe 
scară largă metodele științifi
ce de producție, sporesc 
ducția globală și marfă, 
tul obștesc și veniturile 
peratorilor. La sesiunea
traordinară a Marii Adunări 
Naționale din aprilie 1962, to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej a- 
răta că „Dezvoltarea economi
că și consolidarea fiecărei 
gospodării trebuie să se des
fășoare potrivit unui plan de 
perspectivă, pe o durată de 
mai mulți ani, fundamentat 
multilateral pe baza studierii 
atente a tuturor factorilor 
care acționează asupra pro
ducției : mărirea suprafețelor, 
structura culturilor, căile de 
sporire a recoltelor la hectar, 
dezvoltarea șeptelului și a 
productivității lui, asigurarea 
bazei furajere optime".

Aceste indicații sînt pe de
plin valabile și acum.

întărirea și consolidarea 
sectorului cooperatist de pro
ducție este un proces com
plex, care necesită o grijă de
osebită pentru continua întă
rire economică și organizato
rică a cooperativelor agricole

pro- 
avu- 
coo- 
ex-

de producție. Consiliile agri- 
cc - specialiștii au acumulat 
suîreler.tă experiență pentru 
a a.mrda cooperativelor un 
sptea calificat, concret, pen
tru acestea să-și însușească 
cît ■■ repede și mai bine 
metodele de orxsnitare și de 
conteeere a producției. De a- 
CC£ - - - ‘ , re .-
coli : i -
buie sâ tei m plan de pers
pectivă. care să ducă la con
solidate continuă a coopera
tivei agricole, la dezvoltarea 
lor naftOaterală și la ridica
rea nîwtalui de viață a țăra
nilor.

Așa a rezultat și din 
cuvîntad unor tovarăși depu
tați, la sate au apărut varia
te forme de cointeresare ma
terială a cooperativelor în 
sporirea producției, a căror 
aplicare de către numeroase 
unități a dat rezultate bune. 
Sarcina noastră, a Consiliului 
Superior al Agriculturii, a 
consiliilor agricole regionale 
și raionale este de a studia 
experiența unităților fruntașe 
și de a sprijini cooperativele 
agricole de producție pentru 
a perfecționa formele de or
ganizare și retribuire a mun
cii, potrivit condițiilor con
crete în care își desfășoară 
activitatea. Tot mai multe 
consilii agricole și-au îmbu
nătățit și perfecționat meto
dele șî stilul de muncă, au 
găsit forme r.oi de conducere 
care duc la mobilizarea im
portantelor rezerve pe care 
le avem în sporirea producției 
agricole. îmbinarea activității 
consiliilor agricole cu schim
buri de experiență și demon
strații practice în unitățile 
fruntașe, întocmirea de studii 
pe plan local cu privire 
dezvoltarea unor ramuri 
agriculturii, colaborarea 
stațiunile experimentale
stabilirea celor mai corespun
zătoare măsuri agrotehnice, 
sînt numai cîteva din meto
dele care și-au dovedit efica
citatea lor în îndeplinirea sar-

la 
ale 
cu 
în

cinilor ce revin agriculturii. 
Generalizarea acestor metode 
în munca ‘.uturor consiliilor 
agricole a fost și rămîne una 
din preo: .ipările noastre de 
seamă.

Sarcinile stabilite pentru a- 
gricultură prin planul de stat 
pe anul viitor sînt pe deplin 
realizabile Ele sînt judicios 
corelate baza tehnico-ma- 
terială și cu condițiile pedo
climatice i. social-economice 
din fiecare regiune, iar la 
stabilirea Iar s-a ținut seama 
de exper:-ia dobîndită în 
conducerea -i organizarea pro
ducției, precum și de posibi
litățile de generalizare a ex
perienței înaintate. Pentru 
realizarea acestor sarcini s-au 
luat încă acest an o bună 
parte dir. măsurile pregăti
toare. în această toamnă s-au 
însămînța-: 3 088 600 ha cu 
grîu, care vegetează pînă în 
prezent foerte bine și dacă 
ținem sesnj de rezerva im
portantă :: apă din sol, pu
tem spur.e - î avem condițiile 
necesare obrinerii unei recol
te bune. Ene de datoria noas
tră. a sper.iutilor și a tutu
ror oameni: ~ muncii din a- 
gricultură, să urmărim cu 
grijă mersul vegetației cultu
rilor, să 1x3=3 la timp măsu
rile necesare pentru evitarea 
pierderilor s "bținerea unor 
producții spcrite.

Trecînd la realizarea sarci
nilor din ul renul an al șese- 
nalului, ne ecnrimăm convin
gerea că harnica noastră ță
rănime, mu^.xorii, inginerii 
și tehnicieni- camenii de ști
ință din agreai tură, sub con
ducerea org=r_națiilor de par
tid, vor mucr cu tot entu
ziasmul și prjreperea lor pen
tru înflorire a agriculturii 
noastre sociaz_r.e.

Mă declar deplin de a- 
cord cu prevederile planului 
de stat și vexez cu toată în
crederea proectul de buget 
pe anul 1965

rhitectul lucra, era 
o oră cînd lucrau 
acolo o mulțime de 
arhitecți; n-ar fi 
trebuit să-l tulbur, 
un elementar simț 
al respectului față

de creație trebuia să mă împie
dice, dar recunosc că n-am rezis
tat tentației de a intra în vorbă 
cu eL

— Am onoarea, tovarășe arhi
tect, îl salutai reverențios.

îmi răspunse fără să se între
rupă din muncă:

— Nu-s arhitect.
Era desigur o glumă, una din 

cele mai obișnuite glume ale ar
tiștilor, o mică și nevinovată co
chetărie cu modestia și eu nu fă
cui greșala profanilor de a mă 
arăta mirat, ci mă manifestai ca' 
un cunoscător în materie :

— Lăsați, spusei, văd cu cine 
am de a face. V-am recunoscut 
imediat după faptul că lucrați cu 
vîrful limbii scos 
afară... Mă pri
cep destul de 
bine la arhi
tecți /

— Desenez un 
oraș, se grăbi el 
să recunoască în 
urma solidită
ții argumentului 
meu și mai trase 
câteva linii cu 
degetul pe ni
sipul plajei. Un 
oraș pentru me
duze...

— Este o idee excelentă! îl 
aprobai. Aceste ființe atît de ase
mănătoare cu gemul de pere, sim
țeau de multă vreme nevoia unui 
oraș ul lor. Delfinii înșiși au fost 
siliți să accepte ideea. Ca sa nu 
mai vorbim de bătrînii cai de 
mare care au aplaudat-o cu en
tuziasm...

Arhitectul, nu-mi era limpede 
de ce, rise :

— Te-am păcălit. Nu fac un 
oraș pentru meduze. Fac un o- 
raș... secret!

— O! nu-mi putui eu stăvili 
entuziasmul. E chiar mult mai in
teresant. Firește că și secretele au 
nevoie de un oraș al lor!

— N-ai înțeles nimic, mă privi 
el compătimitor. Nu-i un oraș 
pentru secrete, ci unul pentru 
copii. Dar e secret pentru oame
nii mari!

— Aim, bănuii că mă dumiresc. 
Oamenii mari nu trebuie să-l 
cadă.

— Ba pot să-Z cadă, pot să și 
intre, nu-i oprește nimeni, numai 
că ei n-o să priceapă niște chestii 
din el... înțelegi ?

Mărturisesc că atunci nu prea 
înțelesei. De altfel nici arhitectul 
nu făcu cine știe ce eforturi să 
mă ajute. Mai repede decît mă 
puteam aștepta, lăsă planurile 
baltă, apucă o caldărușă pe care 
era desenat un elefant portocaliu.

și pomi spre mare ca să culeagă 
scoici.

Secretul orașului pe care oame
nii mari pot să-l cada, ba pot să 
și intre pentru că nu-i oprește ni
meni, dar, ori ce ar face, n-o să 
priceapă „niște chestii din el" 
mi-a fost dat să-l dezleg abia a- 
cum, cînd vara cu marea, cu me
duzele și cu elefanții portocalii 
sînt atît de departe...

Nu-i altul decît secretul „orășe
lelor copiilor". Răsar în mijlocul 
piețelor, în preajma Anului Nou 
și, cu tot fastul, gălăgia și strălu
cirea lor au parcă ceva din ges
tul degetului apropiat de buze ca 
să nu lase să se strecoare printre 
ele decît un „ssst /“ încărcat de 
taină.

Ascuns parcă undeva, după 
bradul uriaș și feeric luminat, ori 
cocoțat pe una din crengile lui, 
amuzîndu-se să-și privească nasul 
cîrn în sticla poleită a unui glob, 
arhitectul meu de astă-vară face

Ochii albaștri
zîmbit.
supărat 
grăbea 
că el,

să ne ajungă la ureche niște 
șoapte:

— Orășelul acesta e al nostru 
și numai al nostru. Adevărat, e 
un dar pe care ni-l faceți voi, oa
menii mari; fără dragostea și gin
gășia voastră el n-ar fi putut 
exista; știm asta prea bine ; dar 
trebuie să fii copil ca să înțelegi 
că acesta nu e un orășel de mu
cava, nu e un decor sărbătoresc, 
ci mult mai mult, atît de mult 
încît nici nu putem explica... Oră
șelul acesta este însăși chipul nos
tru reflectat într-o oglindă a cu
lorilor și luminilor. Ne regăsim 
în el, ne confundăm cu el.

Poate că nu ne dăm seama de 
la început cită dreptate s-a 
strecurat în această șoaptă. Abia 
am intrat, ochii noștri încă mai 
citesc pe firmele gheretelor colo
rate cuvintele „cărți", „jucării" 
sau „dulciuri" și, în naivitatea 
noastră de „oameni mari" încă ne 
mai închipuim că acolo se găsesc 
dulciuri, jucării sau cărți. Eroa
re ! Puștiul ne trage de mînă și 
ne arată:

— Uite-o pe Albă ca Zăpada!

au fost obținute suc- 
Jărgirea gamei de lu- 
în primul rînd la lu
de bază ale solului,

LEG E A
pentru aprobarea bugetului de stat

al Republicii Populare Romine pe anul 1965
Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romîne ho

tărăște :
Art. 1. — Se aprobă bugetul de stat pe anul 1965 la venituri 

în sumă de 99.401,4 milioane lei și la cheltuieli în sumă de 
98.401,4 milioane lei, cu o depășire a veniturilor față de chel
tuieli de 1.000,0 milioane lei.

Art. 2. — Se stabilește urmă ine im reportiMne a vmiturftra 
și cheltuielilor bugetului de stat pe anol 1M5:

Pentru echilrnarea bugetelor sfaturilor populare se aprobă 
următoarele dxații din bugetul republican :

Aha, carte de povești, crezi tu 
că ai înțeles.

Dar puștiul n-a văzut cartea. A 
văzut-o chiar pe Albă ca Zăpa
da I E o veche cunoștință de-a 
lui, a stat cu ea de vorbă în co
lonie, la munte, ea i-a povestit 
despre veverițe și despre ciu
perci și la rîndul lui, cl i-a măr
turisit că s-a îngrășat cu aproape 
două kilograme, că tata e beto- 
nist sau strungar, că la grădiniță 
au un borcan cu peștișori și cînd 
copiii fac prea mare gălărie, peș
tișorii se supără și nu mai mă- 
nîncă...

— Uite un băiețel pe bicicle
tă / îți arată cu privirea puștiul.

Aha, jucăria aceea din vitrină, 
ești tu convins că ai înțeles.

Dar puștiul n-a văzut jucăria. 
El a văzut, pur și simplu, un bă
iețel pe bicicletă. Și mai mult: 
s-a văzut pe el. Și-a văzut bici
cleta lui. O recunoaște. Doar nu 
o dată a încălecat-o. îl știe — și 

o știe — tot car
tierul. Intr-o zi, 
ca să treacă el 
pe bicicletă, mi
lițianul a oprit la 
stop chiar ma
șina unui gene
ral. Generalul 
și-a scos capul
pe

de pe bicicletă, 
nici o grabă, se duce

geam și a 
Nu s-a 
deși se 
și știa 

băiețelul

n-are a
doar pînă la primul chioșc să în
trebe dacă n-a apărut „Lumi
nița"...

Totuși, după o vreme, începi 
să înțelegi și tu, „omul mare", 
cite ceva. Și cînd îți poftești puș
tiul la ghereta cu dulciuri nu-i 
mai spui: „Hai să mîncăm zahăr 
de vată" ci:

— Miroase a vanilie ca barba 
lui Moș Gerilă I Haidem și noi 
acolo!

...S-au deschis „orășelele copii
lor". în mijlocul lor, drept, uriaș 
și falnic stă bradul împodobit. 
Este, fără îndoiala, și el o ima
gine reflectată a copilăriei puști
lor noștri. Are semeția, îndrăz
neala lor.

Dar, de ce-am ascunde, are și 
ceva din noi. Ceva ce-au moște
nit de la noi toți copiii noștri: 
semnul demnității, al frunții înăl
țate, al bucuriei că trăim o viață 
frumoasă.

cate tea XtaOMft temoa* * x» 
kg ba de p» XZ C3 teanaak

Motecflte dtetote o o os 
— gocpadteteb te flte te dte 
toresc dMteS tor te teOMt 
tetaixe ziXme •
coocezXrăzț- csUBEtteL 
riențe agrrni;faar te tete 
speria st Emnrnir n ae- 
garâzarea proBaTar- li te^ 
podăriUe te stor a aaatete te 
acest an un ttartix u u 
teren arabo. • aemfiaflteam 
de porumb la 9T teu obb pate 
tru păioase la IS te to • 
combină la 55 ha; a-te tete 
sit în medie circa St kg te» 
grășăminte chtanee tatee te 
hectar, precum f. se=_n;e de 
soi și hibrizi de bute cte- 
tate. Folosirea cu pricepere a 
mijloacelor tehnice cu care 
sînt dotate demonstrează că 
gospodăriile de stat pot ob
ține producții ridicate chiar 
și în condiții climatice mai 
puțin favorabile.

Și cooperativele agricole de 
producție au realizat în acest 
an recolte bune de porumb. 
In raionul Sînnicolau' Mare 
ele au obținut de pe întreaga 
suprafață de 22 898 hectare o 
recoltă medie de 3 620 kg po
rumb boabe la hectar; cele 
din raionul Negru Vodă au 
realizat 3 250 kg/ha de pe 
26 530 hectare; iar cele din 
raionul Zimnicea — 3101
kg/ha de pe 17 082 hectare.

La sfecla de zahăr, de pe 
aproximativ aceeași suprafa
ță, s-a realizat o producție 
totală cu circa 1 000 000 tone 
mai mare decît în anul tre
cut, revenind 17 500 kg de ră
dăcini la hectar.

Și în zootehnie s-au obținut 
rezultate bune. Ele se dato- 
resc preocupării în mai mare 
măsură a conducerilor G.A.S. 
și cooperativelor agricole, a 
specialiștilor, de a asigura 
cantități sporite de furaje, în 
sortimente variate și folosirea 
lor chibzuită, aplicarea meto
delor înaintate de creștere, a 
măsurilor de cointeresare ma
terială a crescătorilor.

In sporirea producției ani
male a început să dea roade 
creșterea animalelor în gospo
dăriile de stat pe principii in
dustriale prin construirea de 
mari complexe și combinate 
zootehnice, care asigură obți
nerea unor producții mari, de 
bună calitate și ieftine, iar in
vestițiile se recuperează în
tr-un timp scurt. Spre exem
plu, la combinatele pentru 
păsări care au intrat din plin 
în producție cu întreaga lor 
capacitate, în Trustul G.A.S. 
București, s-a realizat în a- 
cest an o producție de 260 de 
ouă pe o găină, la un preț de

• te

• X
introduse iz 
tcâe pentrx rm. xn* ti 
cmî> eeâe stat «rtxa&t

In-.?—-- T
1965 daa patoMMtoa 
nuării âe
desecări din Lasă I 
La cele peste 9MMB I 
lorificate pe această cate ae 
vor mai adăuga alte tete* laa. 
Rezultatele obțhrate b acut 
an pe suprafețele date te cap
tură arată că eforturile 
te în această acțiune stat ite- 
plătite cu prisosință. Deși pe 
unele suprafețe din aee^nâ 
zonă însămînțările s-au ficat 
cu întîrziere, pentru că lucră
rile de curățire a terenului au 
continuat și în primăvară, to
tuși pe cele 62 000 ha culti
vate cu porumb s-a obținut o 
producție medie de peste 
4 000 kg/ha. Aceste rezultate 
ne arată posibilitățile mari de 
sporire a producției agricole 
în anii viitori cînd se vor în
cheia lucrările de îndiguiri în 
Lunca Dunării, se vor ame
naja și luncile rîurilor interi
oare, se vor extinde suprafe
țele irigate.

Experiența a arătat că ob
ținerea unor producții mari 
este condiționată nemijlocit 
de folosirea semințelor din 
soiuri și hibrizi valoroși. Prin- 
tr-o muncă susținută din par
tea institutelor de cercetări, 
a gospodăriilor de stat și a 
cooperativelor agricole, s-a 
reușit să se asigure în între
gime nevoile agriculturii cu 
semințe hibride la porumb și 
semințe de soi la grîu, floa- 
rea-soarelui, sfeclă de zahăr 
și alte culturi. Folosirea se
mințelor cu valoare biologică 
ridicată ne permite să micșo
răm normele de însămînțare 
la hectar, să avem culturi u-

— în r. h 
Venitei

oase te — 
Qtetixtei

— Bugetul republican, inclusiv bu
getul asigurărilor sociale de stat 83X50J 8X25C3

— Bugetele sfaturilor populare . . 16.150S 16.15CJ

Art. 3. — Veniturile bugetului de stat pe anul 1965 de la 
treprinderile și organizațiile economice de stat și coopera-: 
se stabilesc în sumă de 93.725,4 milioane lei.

Art. 4. — Veniturile bugetului de stat pe anul 1965 din - 
păzite și taxe de la populație se stabilesc în sumă de 5.67: 
milioane lei.

Art 5. — Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1965 pentr. 
nanțarea economiei naționale se stabilesc în sumă de 63.139 

~_.xr.e lei, din care 27.252,7 milioane lei pentru finanțare 
fiilor capitale.

— Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1965 pentr_ 
• «---area acțiunilor social-culturale se stabilesc în sumă de 
— .ru ioane lei, din care:

i jessru f.r. an tarea acțiunilor înscrise în bugetul asigură- 
=dor sscua> de stat 5.107,0 milioane lei;

: re • Z-.vâtâmînt 6.742,4 milioane lei;
O mintă si cultură 1.675,5 milioane lei;
ti m. «ănitate, prevederi sociale și cultură fizică și sport

— regiunea Arțeș a a
— regiunea Bacău « g

9 i 9 a s s a 9 3 270.997
106.321

mii lei 
mii lei

— regiunea Barat , g 9 îl a 9 « a 9 3 9 113.452 mii lei
— regiunea 3 msov 4 « 9 8 a a V a 9 3 9 115.085 mii lei
— regiunea Bteirești « 9 9 9 a 9 9 a a a 196.592 mii lei
— regiunea Cu: . . < 9 a a 9 9 3 i 9 3 139.350 mii lei
— regiunea L-^ana < « 9 a a 9 S a a 3 a 178.555 mii lei
— regiunea Z :mgea « 176.784 mii lei
— regiunea Z-aati . s 3 • a a a a 5 3 3 288.006 mii lei
— regiunea - --erioara 9 a S 9 • • 3 117.222 mii lei
— regiunea li.- . . . 9 a â 9 a 9 9 9 3 454.914 mii lei
— regiunea Maramureș i 9 • • • • 3 9 209.561 mii lei
— rec.-ej X'.re»-Autonomă

114.648 mii lei
— regremea Dteria ț • a a a 9 3 3 346.072 mii lei
— regurara Piaavti , • a s • a a 9 3 • 88.996 mii lei
— reg-^ja &■■■** > 271.041 mii lei
— Crasul B-reremi 126.238 mii lei
— Orwc: c-rwarța . • • < • a • • • 119.674 mii lei

OCTAV PANCU-IAȘI

Convorbire cu Moș Gerilă în Piața Palatului
Foto: ION CUCU

Consiliilor F. D. P.

a alocației de stat pentru copii și a ajutorului 
2177 jD milioane lei.

— ZhelmreL—e bugetului de stat pe anul 1965 pentru 
puterii și administrației de stat, a orga- 

: - . xnresc. u a procuraturii se stabilesc în sumă de

hragKcdui de stat pe anul 1965 pentru 
buese in sumă de 4.540,0 milioane lei. 

Jun. a — Motel te seaervă bugetară se stabilește în sumă 
e XMM ateaate tau tea care lflU milioane lei în bugetul 

i te dtopatotea Caaateatei de Miniștri și 100,0 milioane 
tete tetemfite vaprtare ale regiunilor și ale orașelor 
* Ctoatitaate» te dtopaatea comitetelor executive ale 
MWtate aatetetote prtrivft repartizării prevăzute

jl.- i —

te kt

to

Nr. 
crt.

Regiunea 
sau orașul

1. Argeș . •
2. Bacău . .
3. Banat . .
4. Brașov . .
5. București <
6. Cluj . . .
7. Crișana 4
8. Dobrogea >
9. Galați . .

10. Hunedoara
11. Iași
12. Maramureș
13. Mureș-Autonomă

Maghiară . .
14. Oltenia ...»
15. Ploiești ....
16. Suceava . . .
17. Orașul București
18. Orașul Constanța

• • •

ii
»
S

Total

827A62 827-»52 6.000
700.256 3:1230 7X256 5 000

1.115284 463 44-3 1.115284 7.000
947.398 40L240 5.000
920.023 401250 920023 7.000
951.443 42938-3 931.443 7500
686.421 25539C 686 421 5.COO
451.401 161.250 451.4'1 4.000

1.033.658 429.600 1.033^58 6.000
721.453 388.870 721.453 4.000
945.006 263.100 945.006 6.000
721.524 265.500 721524 4.000

737232 317270 737232 5.000
1.106.510 408.630 1.106510 7.000

899.754 359.400 899.754 7.000
698.078 220.500 698.078 5.000

2.343.028 1.255.310 2.343.028 9.000
344.609 123.870 344.609 1.000

16.150.940 6.770.330 16.150.940 100.000

anul 1965 se aprobă următoarele cote de- 
lireate m mpccnrie și veniturile republicane, la bugetele sfa- 
’-r„re populare *.• regiunilor și orașelor București și Con- 
ssaexu -

Procentul de defalcare

Nn.

din im
pozitul 

pe circu
lația 

mărfu
rilor de 
la între

prinde
rile lo
cale și 
unitățile 
coopera

ției

din im
pozitul 

pe sala
rii

din veni
turile 

S.M.T.

r sfiruriSor populare pe regiuni 
a. al etete defalcate din impo- 
s. : _rZe tranzitorii, se stabi-

Cbettu- Solduri, 
idi tranzi

torii, în 
afara ve

niturilor 
și chel

tuielilor

— in mii lei —

L Argeș . . , . , 100 90 30
L Bacău • • • • • • 60 60 30
1 Banat . , , , . 70 40 25
4. Brașov . , . , » 70 40 30
5. București • • • 9 100 90 25
6. Cluj . . » . , 80 70 30
7. Crișana • , , , 90 90 30
8. Dcorogea • • « 9 100 90 25
9* Gteți . . . • « 3 100 90 30

10. E^necoara • . , 9 90 80 30
11. w.................. ... 9 100 90 30
12. Itiremureș . . . 100 90 30
13..’.

Maghiară . . . 4 70 50 30
14. Ohe=l» . , . ,i s 90 90 30
15. Ba«ști .... 9 50 40 25
16, Suseava . . * . 90 90 30
17. Orar_ Bucureșâ 9 70 80 30
18. Or= .. Srrjir.a 100 90 —

In întreaga țară, continuă să 
aibă loc ședințe de constituire 
a consiliilor orășenești și raio
nale și a birourilor comunale 
ale Frontului Democrației 
Populare, în vederea alegerilor 
de deputați pentru Marea 
Adunare Națională și sfaturile 
populare.

Printre consiliile Frontului 
Democrației Populare 
șenești și 
stituite în ultimele zile sînt 
cele din orașele Constanța, 
Piatra Neamț, Roman, Vaslui, 
Huși, Pașcani, precum și în 
raioanele Aiud, Bistrița, Cîm- 
peni, Dej, Gherla, Năsăud, 
Huedin, Zalău, Turda, regiu
nea Cluj ; Adamclisi, Negru 
Vodă, Medgidia, Hîrșova, Is
tria, Tulcea și Măcin, regiunea 
Dobrogea ; Bîrlad, Pașcani, 
Huși, Vaslui, Negrești, Hîrlău, 
Iași, regiunea Iași și altele.

raionale
oră- 
con-

In peste 80 de comune din 
regiunea Cluj, 60 din regiunea 
Bacău, în toate comunele din 
raioanele Negrești, Pașcani, 
Vaslui, Hîrlău și Iași, precum 
și într-un număr însemnat de 
comune din regiunile Dobro- 
gea, București, Galați, Sucea
va, Maramureș etc., s-au con
stituit birourile comunale ale 
Frontului Democrației Popu
lare.

Din consiliile Frontului De
mocrației Populare fac parte 
reprezentanți ai organizațiilor 
locale de partid, ai sindi
catelor, organizațiilor locale 
U.T.M., de femei, membri ai 
cooperativelor agricole de pro
ducție, lucrători din sectorul 
agricol socialist de stat, oameni 
de știință, ingineri, tehnicieni, 
militari, profesori , învățători 
și alți intelectuali.

(Agerpres)

------c—------------------------------------------------------------------------
Art. li — ConsiLul de Miniștri va lua măsurile necesare 

pentru îndurarea realizării integrale și la timp a veniturilor 
bugetare •• pentru ullizarea judicioasă a fondurilor alocate în- 
treprinder re. cel ori alte organizații economice și instituțiilor 
bugetare. • vederea executării în cît mai bune condiții a buge
tului de r. anul 1965.

Art. 13. — Se aprcot contul general de execuție a bugetului 
de stat pe mul 1961 la venituri în sumă de 81.558,4 milioane 
lei și la re ; . in sumă de 77;714,8 milioane lei, cu o depă
șire a ven.-re-.re fati de cheltuieli în sumă de 3.843,6 mili
oane lei.

Marți după-amiază, Academia 
R. P. Romîne. a sărbătorit în ca
drul unei ședințe festive pe acad. 
Andrei Oțetea, directorul’ Institu
tului de istorie al Academiei, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 70 
de ani.

Cuvîntul de 
dinței a fost 
Iorgu Iordan, 
Academiei.

Felicitîndu-1 ___ ____ ___
diului Academiei, vorbitorul a 
relevat meritele sărbătoritului în 
dezvoltarea științelor istorice în 
țara noastră, în activitatea didac
tică și pe tărîm obștesc, și i-a 
urat ani mulți, sănătate și noi 
succese în viitor.

Despre viața și opera acad. A. 
Oțetea, au vorbit apoi acad. 
George Oprescu, directorul In
stitutului de istorie a artei al A- 
cademiei, Mihai Berza, directo
rul Institutului de studii sud-est

deschidere a șe- 
rostit de acad, 
vicepreședinte al

în numele Prezi-

europene, I. Popescu-Puțuri, di
rectorul Institutului de istorie a 
P.M.R., Gh. Ștefan, decanul Fa
cultății de istorie, Gh. Zâne, pro
fesor I'a Institutul de cercetări 
economice, Radu Manolescu, 
conferențiar la Facultatea de is
torie și Traian Lungu, cercetă
tor principal la Institutul de isto
rie al Academiei.

Răspunzînd, acad. Andrei O- 
țetea a mulțumit pentru cinsti
rea ce i-a fost acordată, pentru 
condițiile asigurate de partid și de 
stat oamenilor de știință, dezvol
tării mu’tilatei ale a cercetărilor.

Sărbătoritul a arătat că se va 
strădui și în viitor sa răspundă 
acestei griji, dedicîndu-și toate 
forțele progresului științei romî- 
nești.

Seara, Prezidiul Academiei 
R. P. Romîne a oferit o masă co
legială în cinstea sărbătoritului.

(Agerpres)

1



Manifestări consacrate Semnarea planului După alegerea noului
sărbătoririi R. P. Romîne
SOFIA 29 — Coresponden

tul Agerpres, C. Linte, trans
mite: Cu prilejul celei de a 
17-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Romîne, 
marți seară ambasadorul 
R.P.R. la Sofia, loan Beldean 
a oferit o gală de filme ur
mată de un cocteil. A fost pre
zentat filmul artistic „La vîr- 
sta dragostei" și filme docu
mentare romînești.

Au participat Liubomir An- 
ghelov, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe, Ecaterina 
Avramova, președinte al comi
tetului pentru prietenie și re
lații culturale cu străinătatea, 
reprezentanți ai instituțiilor 
culturale, oameni de știință și 
cultură, ziariști. Erau prezenți

șefi și membri ai misiunilor 
diplomatice acreditați la So
fia.

TOKIO. — La Tokio a avut 
Ioc o adunare festivă, organi
zată de Asociația de prietenie 
Japonia — R.P. Romînă, con
sacrată celei de-a 17-a ani
versări a proclamării RJ». Ro
mîne.

Cu acest prilej, S. Suzuki, 
secretarul general al Asocia
ției de prietenie, și H. w— 
da, fost ministru al Japoniei 
la București, au vort*t des
pre dezvoltarea retetfilor <fin- 
tre Japonia și RP. Botefaai, 
despre realizările cbțîiaxte de 
țara noastră in d?cnfr:-.J e- 
conomic și culmraL

Succesul expoziției romînești

de arhitectură Ia Cairo
CAIRO. — Expoziția „Arhi

tectura în R. P. Romînă", des
chisă în capitala R.A.U., se 
bucură de un frumos succes. 
După cum scrie ziarul „Jour
nal d’Egipte", ea înfățișează 
trecutul, evoluția și renaște
rea modernă a arhitecturii -o- 
mîne. „Expoziția arhitecturii 
R. P. Romîne, scrie reristz 
„Images", a luat ample z-.— 
unui eveniment de seamă. >. 
vasta sală 
Nasr" din

a Palatului 
parcul Gezira, a

auriftew dr «teltetert se utte- 
reseăat de «drairaMMe reali
zări aba ohteoOBrii vomine".

XaSr-m* eaapte articol pu- 
Mkat dr atent JLe Progres 
EdVteer*. atee reinefa „in- 
; • - : : : * ro-

z-::iîec-
* - . ■ : ■ re și în

L.r . _ - , a-jind la
hast ssteBrieie aoi și mijloace 
«■tete* cere poartă amprenta 
MCTftuha «sen*.

acțiuni ale patrioților
sud - vietnamezi

romino -sovietice
Moscova 29. — Corespon

dentul Agerpres, Silviu Po- 
dină. transmite : La 29 decern, 
brie a fost semnat la Comite
tul de Stat pentru relații cul
turale cu tarile străine, planul 
pe anul 1965 de aplicare a a- 
cordului cultural dintre Repu
blica Populară Romînă și 
UJLSS.

Planul prevede schimburi în 
domeniile științei, învățămîn- 
tului, artei și culturii.

Din partea R. P. Romîne 
planul a fost semnat de Nico- 
lae Guină, ambasadorul R. P. 
Romîne la Moscova, iar din 
partea Uniunii Sovietice de 
S. K. Romanovski, președin
tele Comitetului de Stat pen
tru relații culturale cu țările 
străine.

După semnarea planului. 
Comitetul de Stat sovietic 
pentru relații culturale cu ță
rile străine a oferit un cocteil.

O. N. U.

președinte al Italiei

s-a 
în 

ale 
în

I ttltxmxl
n legătură, cit 
rea în 
acțiunilor reuiiEee. 

unităților Frontahâ 
de eliberare di* ViefiMMrf 
sud, agențiile de preaft c* w- 
latat marți doprt 9 Mrtr 
noi atacuri ale sees
întreprinse taqMMa* trap 
gu v erna mentale.

In dhntacBf* zM de w 
forțele patriotice 
trat noi succese 
țiuni de ancerg-cri 
cat un accapcsi 
guvernamentale ’-.t - - nm 
km sud-vat de StoâfB*. Sto 
semnalează meri p-r-tr- p.- 
vernamentale OEmrfc x 
echipament rturir’ _’r r~. 
de-a 2-a acțiune, cere z mu 
loc în regiunea te
180 km sud-vest de cepfldte 
sud-vletnamezd, pcmzxxx s- 
atras într-o a-mbusccză

r* Zimâ. 
•L. E d

fTtpelor guverna-

rrzmdență de la 
4^- — •-! agenției U.P.I.,

r m _• *•’: : >. scrie că „efor-
. . -:ztului sud-viet- 

te—L ftaa Khoc Suu, în ve- 
ter . ~z ■concilieri între

:~--icane de la
- ~„tinerilor ge-

: •-’’ibrite marți 
tar tasK- nei noi victorii
- w-se. - -z—\zz-.ilor în apro-
*ar Un purtător

:zr american,
- — ■ zdentul, a fă-
-- ’ ri xm urma unei
=« —. - r—patriotice, 
a cm ~ • z : de km sud-
raz a Tr-jpele guver-

wjistrat 60 de 
t a C : iar 38 de

.. - declarate dis-
Ot-

națională „Jose Ma/tFHAVANA. Biblioteca

răspundere și că, împreună ~- 
partidul nostru, au contribui - 
mod hotăntor la alegerea - 
președinte".

Ziarul „V Unita" de man 
blică un editorial intitulat 
sul unei victorii", în cart âm 
publicat primele observații n le
gătură cu însemnătatea 
alegeri. In articol se 
„Desfășurarea acestor alepm ă 
concluzia care se trage da rze 
sint caracterizitate de doui de
mente dominante: 
suferit de grupul „___
(grupul conducător 
creștin) și profunda crizi c Lzt- 
că care a zdruncinat Pontai de
mocrat creștin".

Ziarul ,dl Tempo" satze in 
relief faptul că, dacă iaanun e- 
cestor alegeri șefii st&iei eu 
fost: de Nicola — demozati 
ral, Einaudi — liberal, Grw 
democrat-creștin, Segrz - 
crat-creștin, Giuseppe 
este social-democrat. Zat 
plică acest lucru în - 
tor: „Succesiunea cd.: 
președinți ai republic- 
strează ea însăși pror nd 
stingă pe care l-a făcu: :zrc 
stră".

,11 Paese Sera" sv ': că
„_____ . . 'r ' • *n
primul rînd faptul că ici al
statului nu mai este —aderat
tradițional ca de -i Ei-
naudi, nici un catolic ca Gronchi 
și Segni ci un fost soâdkst, for
mat în cursul luptei antifasciste, 
semnatar al primului pcct ci uni
tății de acțiune între partidul so
cialist și partidul comunist.

ROJtA. — După alegerea * 
sa în ::^.a de președinte al 
Rep_r_ cri Italia, Giuseppe 
Saragc*. (social-democrat) 
prezensat marți dimineața 
fața ceăor două camere 
Parlaz-fecriilui, întrunite
ședir.ri extraordinară la Pala
tul Maetedtorio, pentru 
rem:r_i jurămîntului 
pentr*- a da citire me
saj u?_ prezidențial adresat 
celor docă camere. După de
punem jurămîntului, Giuse
ppe Saragat a dat citire me
sajul— său. în care a spus că 
„apărarea păcii este prima da
torie a legislatorilor, a șefilor 
de guverne și a șefilor de sta
te’. Saragat a afirmat însă că 
pacea poate fi garantată prin- 
tr-un echilibru de forțe, la 
care TtaJia și-ar aduce contri
buția. zarticipînd la alianța 
atlanriei. „Calea care duce 
spre dezarmare este aceea a 
lirrtinrirH internaționale, a 

intre guvernele 
reprer -und sisteme politice, 
ecocecuce și sociale diferite, 
este calea înțelegerii recipro
ce* a declarat Saragat.

Prese italiană de marți și oa
menii politici comentează amplu 
alegere-z noului președinte al Re
publica Italia, subliniind impor
tanța deosebită pe care au avut-o 
voturile parlamentarilor P.C.I. 
Secretarul general al Partidului 
socialist- italian, Francesco de 
Martino, a spus, printre altele, 
într-o declarație amplă : „Trebuie 
recunoscut că comuniștii s-au 
comportat ca o forță plină de

ce- 
și

dubu*

. ____  ___ __
„elementele principe*

Sărbătoarea Cubei libere

muepvuutrty 31 smw , ■vraiunnwe a- — 
genția France Presse. Dicer gen- I
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încordare preelectorala
Nigeria

| hotare.

într-o

Guițe-
cr sar ar tszz

soarelui

W

NEW YORK. — Adunarea 
Generală O.N.U. și-a reluat 
marți dimineață lucrările care 
au fost consacrate examinării 
unui plan privind alegerea a 
patru noi membri neperma- 
nenți ai Consiliului de Secu
ritate, astfel încît acest orga
nism al O.N.U. să poată func
ționa legal după 31 decembrie 
1964.

în urma unei ședințe, care a 
durat numai 17 minute, Adu
narea Generală a împuternicit 
pe președintele ei, Alex Quai- 
son-Sackey, să aibă consultări 
particulare în acest scop cu 
șefii delegațiilor celor 115 
țări membre ale O.N.U. Re
prezentanții Indoneziei, R.P. 
Albania și Cambodgiei au ri
dicat obiecțiuni fața de pro
cedură dar au declarat că nu 
se vor împotrivi folosirii ei. 
Președintele Adunării Gene
rale a declarat apoi că va în
cepe imediat consultările.

Carta O.N.U. stipulează că 
la fiecare doi ani vor fi reîn
noite mandatele a trei mem- 
bri nepermanenți ai Conisliu- 
lui de Securitate. Anul acesta 
expiră mandatele deținute de 
Brazilia, Maroc și Norvegia.

Știri de ultimă oră din Lagos 
anunță că guvernatorii și premi
erii din două regiuni ale Nigeriei 
au refuzat să participe la întru
nirea cu primul ministru și pre
ședintele țării, în cadrul căreia 
urma să se discute posibilitatea 
ieșirii din impasul creat de diver
gențele dintre președinte și pri
mul ministru. Intr-un comunicat 
dat publicității marți, blocul po
litic „Marea alianță progresistă 
unită" (U.P.G.A.) a anunțat că 
va boicota alegerile. Federația 
Nigeriei trece prin cea mai gra
vă criză politică de la obținerea 
independenței sale", transmite a-

țele acute dintre primul ministru, 
Balewa, și președintele țării, Azi- 
kiwe, s-au accentuat în urma 
convorbirii pe care au avut-o 
luni, și fac alegerile practic im
posibile.

e împlinesc 6 ani de la victoria 
revoluției cubane, care a însem
nat un moment de cotitură în 
viața poporului Cubei. Forțele 
patriotice, sprijinite de popor, au 

| răsturnat pentru totdeauna regi
mul dictatorial al lui Batista,

unealtă a marildr monopoluri străine și a ex
ploatatorilor autohtoni.

Pășind pe calea unei dezvoltări libere, po
porul cuban, sub conducerea Partidului Unit 
al Revoluției Socialiste, în frunte cu Fidei 
Castro, a obținut succese remarcabile in 
transformarea vieții țării pe o bază socialistă

Una din primele măsuri ale revoluției a 
constat în legiferarea reformei agrare. Țăra
nii eliberați au făurit cooperative agricole 
care se întăresc neîncetat. întreprinderile in 
dustriale și băncile au devenit proprietate a 
întregului popor. Cuba a trecut la dezvoltxre* 
industriei sale, la crearea unor ramuri aaâ 
reutilarea întreprinderilor mai vechi. Se j 
lizează cu succes programul de indti 
a țării. Procesul de industria luare 
toate regiunile țării.

Cuba a repurtat succese 
frontul cultural. în anul trees* 2 
cuitori ai insulei urmau

i fi Republica 
se ae dezvoltă relații de 
x_i să prietenie strinsă, 

dntele de simpatie 
reciproc popoarele

I sărbători a Cubei, tinere- 
t isxrețul nostru popor, adresea- 
‘. tineretului cuban un fierbinte 

4c noi succese în construirea so
lul, în înflorirea patriei lor libere.
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Ecouri din insula

a Cienfuegos, cîfi- 
va muzicanți 
populari încercau 
să improvizeze în 
noaptea de august 
un cîntec pentru 
oaspeții de peste

cum, la sfîrșit de 
an, am socotit in
teresant să răsfoim 
din nou paginile 
ziarelor noastre și 
ale unor publicații 
de peste hotare și 
impresii ale oaspe- 
despre țara noastră, 
e vorba de un in-

să spicuim 
ților străini 
într-un fel, _ ___ ________
terviu colectiv cu tema : „Chipul 
Romîniei anului 1964 văzut de 
vizitatori străini".

întors la el acasă după vizita 
pe care a făcut-?o în țara noas
tră, inginerul Otto Rieger, di
rectorul general al Fabricii 
Siemmering din Graz (Austria) 
va fi fost, probabil, solicitat de 
prieteni sau cunoscuți să-ți po
vestească „jurnalul călătoriei 
salo". Și, probabil, specialistul 
austriac avea să relateze ceea ce, 
în esență, declarase la plecarea 
din țară a unor reporteri romîni: 
„Știu că dezvoltarea accelerată 
a industriei romînești a început 
după cel de-al doilea război 
mondial. Asupra noastră a pro
dus o profundă impresie modul 
armonios cum au fost coordona
te, pe baza unui plan economic 
general, dezvoltarea și reorgani
zarea industriei. Aceasta se re
feră atît la uzinele producătoare 
de mașini în serie, cît și la cele 
care realizează unicate. Totul 
este gîndit și proiectat la un 
înalt nivel, în pas cu cele mai 
bine utilate industrii din țările 
cu o veche tradiție industrială".

Oricine cercetează mărturiile 
celor pe care i-am primit în os- 
peție, ale specialiștilor care ne-au 
vizitat țara, diferitele studii eco
nomice sau relatări ale presei din 
multe țări, într-un cuvînt, ori
cine se interesează de felul în 
care Romînia socialistă e cunos
cută peste hotare, constată de la 
bun început că lucrul care im
presionează în cel mai înalt 
grad, din numeroasele înnoiri ale 
țării, îl constituie progresul mul
tilateral al economiei naționale, 
ritmul ei înalt de dezvoltare ob
ținut în mod constant, continua 
sporire a forței industriale.

După vizitarea țării noastre, 
ziaristul grec Terpos Pilidis a 
scris într-unul din reportajele 
sale dintr-un întreg ciclu închi
nat Romîniei și publicat în 
„Kathimerini" : „Se înregistrează 
o uriașă dezvoltare în toate ra
murile economice. Eforturile au

fi .. -
zubtede tete «wMiwar*

CuzMootete «b tea tei* li
tanie, Peter Scae Xatete a**Mr 
al renumit'— r-wț11 * —ț r.- 
Londra, a țtete te tHfAteteraate 
reporterului ^Sdtateă teBBMMteT. 
„Încă din priaaa «MB BteflMteteB 
Romînia, in 19CX jbte f»** 
fund imprcnoaat da dbaotetetea 
rapidă a econoaâeL 
du-mi pe atunci opâtefi* «k *■ 
levat că ceea ce ns x
oricărui observator ezmz «ar 
capacitatea, priceperea rz Z'zzzi- 
nea cu care poporul -
lege să-și plaseze rapid tzrz m 
făgașul epocii noastre, »
bucurîndu-se de toate 
științei și tehnicii modem-: 
cum, la capătul celei de-a 
călătorii, am desprins pe viu c 
altă trăsătură a vieții dumnea
voastră : ritmul rapid de dezvc'.- 
tare, de construcție. Am întUnii 
acum, la interval de numai un

romînească, c cxzejseuz 
mine cea mai p-jzr-m . 
sie".

Om de afaceri, veste * te *► 
tr-o țară cu tradiție 
Eelgia, dl. P. Wanted a - 
ierurile mai ales din wnatuu 

cve l-a interesat mai (finet a 
, ’.*=neZe de tractoare de la

— spunea el — mi-o» 7** 
r jwfrrririî impresie, atît ca aaod
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OASPEȚI DE PESTE HOTARE
DESPRE ROMÎNIA ANULUI 1964
an, șantiere noi, fabrici noi, con
strucții noi“.

Dr. Reinhard Woller a venit 
din R. F. Germană, țară cu o 
tradiție bine cunoscută în dome
niul industriei chimice. El este 
redactor șef al unei prestigioase 
reviste de specialitate „Che- 
mische Industrie". Iată ce a de
clarat reprezentanților presei ro
mîne : „De la început, trebuie 
să spun că aveți o industrie chi
mică dezvoltată, foarte modernă. 
Dv. ați creat în ultimii zece ani 
o industrie chimică puternică, 
folosind bogatele resurse naturale 
de care dispuneți. Uzinele chi
mice romînești se caracterizează 
printr-un nivel tehnologic deose
bit de ridicat... Peste tot am în
tâlnit cadre de conducere tinere. 
Cei mai mulți dintre ei au puțin 
peste SO de ani și cu toate aces
tea dovedesc cunoștințe profun
de, însoțite de o energie uimi
toare. Această generație tînără, 
reprezentativă pentru industria

,^Am fost iatf-aiteir teote da 
ceea ce am văzui Îs de
fizică atomică păstra ci țtăaas ci 
în urmă cu 7--B aai aia aa fa- 
sese nimic. Să vti acuaa ș> ai cea 
înfloritorul institut cu mele de 
oameni de știință care luertazi 
la proiecte foarte valoroase, c- 
ceasta este într-adevăr o mare 
înfăptuire. Ceea ce am văzut în 
Romînia întrece mult realizările 
in acest domeniu din alte țări... 
Am stat de vorbă cu fiecare con
ducător de secție, cu un mare 
număr de cercetători, am discu
tat despre programele lor, care 
sînt axate pe cele mai actuale 
probleme ae specialitate. Toți 
sînt la curent cu ultimele reali
zări pe plan mondial în domeniul 
fizicii nucleare și tot timpul ai 
impresia că te afli într-o țară 
foarte dezvoltată din punct de 
vedere științific".

După contactul cu viața noas
tră artistică, unul din cei mai cu
noscuți impresari americani, S.

tiaie de cercetare ști- 
< ^udeapice — toate a- 

cexsta ataeazâ Roaâaăa printre 
țirir m o cioȘâ unicersitari 

aae mai bcgste“.
Saseate obțiitr de poporal 

noserx n ridicarea nivelului six 
de tar aaterial și cultural sri- 
reuf-m de numeroși oasperi 
.Jf-« tacfataf opUautatul robat 
si papaatei — remarca rectoni 
uaiteraitgri ateniene, Konstam.: 
PapaiHB*. Fretutindeni coa- 
ttfți -a xmenii muncesc cu cor 
cwrr-f-r .-â tot ce înfăptuiesc r 
rp-c lor și că au persz-r
Ev.e or i trăi mereu mai baf 
Tatr-vz 2clu de articole puLboa 
în vv .ml ziar „Le Moode* 

francez Jean Schwowr 
uota ~-^pa părerea generz.. 
cAte cae ău cunoscut în 
lhMtete masele largi trăiesc s. 
bine :..—z înainte de război 1 
zeric ce k vedea la sate și a 
rașe a Apărut, ca și deostbeâ- 
Ir mtdtetoare în ce privește e.> 
rea ammaială. Toți beneficiat ia 
caz te boală de asistență și te* 
grwdicale complet gra^ce 
La aceaata trebuie adăugate aw- 
rilc reabilitați de învățarea, ze 
calificam profesională, de naccî- 
tare Usca, de distracții ateftas- 
se ~e^a tineretului ro~- ze 
artă:- -osibilități la care -.'-*; 
diaaiaoe de război nici ne fataoa 
visa*.

Iar raristul japonez T ^'aca 
ținea si împărtășească

: de Ia doua din numeroasele prezențe romînești peste
re in anul 1964. Fotografia de sus: La expoziția „Imagini 
Romînia" organizată în marea sală a Sorbonei (Paris). 

: z:afia de jos: Aspect de la standul R. P. Romîne la tîr- 
gul internațional de la Utrecht (Olanda)

tăi romîni : „Am remarcat în 
cui călătoriei mele prin Ro- 

r-E-zza grija deosebită cu care se . 
-'-dozează, simultan cu construc- 
•de uzine, orașe și cartiere noi 
~. jurul acestora pentru oamenii 
rzre lucrează în aceste unități, 

general, m-a impresionat am- 
pioarea construcției de locuințe 
iz orașe ca și la sate".

în contact cu realitățile Ro- 
auniei anului 1964, nu puțini 
z ispeți sint înclinați să facă a- 
precieri generale cu privire la - 
p rotundele transformări petrecu- 
te în patria noastră. „Chiar de la 
primele contacte — scria ziaristul 
italian Augusto Li vi în „Paese 
Sera’ — se observă că această 
națiune a devenit făuritoarea pro
priei sale istorii sociale și civile 
pe o bază materială complet re
înnoită... Aici, în Romînia, nu e- 
iistă numai relații noi de produc
ție, există o schimbare a bazei 
materiale și deci o acumulare de 
date „revoluționare" în sensul 
larg al cuvîntului, adică dobîndi- 
rea conștiinței unei noi libertăți, 
a unui om devenit stăpînul mun
cii sale".

Revenit în țara noastră după 
32 de ani de la prima lui vizită, 
Pierre Biquard (Franța), secretar 
general al Federației mondiale a 
oamenilor de știință, spunea re-
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__ I
iostru popor, 8 
neobositelor g

multiple planuri de 8 
ni din țara noastră, 8

-’ilui, în
iu trecut 8 
departe, g

por terilor : „Romînia anului 1964 
e foarte diferită de cea din 1932... 
Am avut prilejul să vorbesc și 
cu conducătorii din 1932 și cu 
cei de acum ai țării. Convorbirile 
avute în 1932 m-au deprimat 
foarte mult din cauza cinismului 
și disprețului pentru popor ară
tate de conducătorii de atunci. 
Azi, impresia asupra întîlnirii cu 
conducătorii acestei țări este com
plet diferită. Am impresia că po
porul romîn își unește cu condu
cătorii săi toate eforturile pentru 
construirea viitorului, iar scurta 
călătorie pe care am făcut-o în 
țară mi-a confirmat această im
presie".

...Aceste cîteva spicuiri din o- 
piniile celor ce ne-au vizitat țara 
în 1964 ne oferă o imagine a pre
stigiului Romîniei socialiste în 
lume. Citind asemenea mărturii 
și aprecieri încerci un sentiment 
de mîndrie pentru munca harni
cului și talentatului nostru 
pentru rezultatele i 
sale strădanii. Ecoul realizărilor 
înfăptuite pe i 
oamenii muncii 
sub conducerea partidului, 
cele două decenii care au 
de la eliberare, răsună c , 
peste hotarele Republicii Popu
lare Romîne. §
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„Ay, Cuba, repeta refre
nul țară de foc, țară veș
nic verde, țară sonoră, — 
cine și-a încălzit inima la ra
zele tale, îți va zîrnbi din zare 
toată viața 1",

ICîntăreții aceia anonimi a- 
veau dreptate. La întîiul frea
măt de amintire, Cuba — 

crocodil de smarald — răsare 
. fierbinte și foarte aievea în 
| fața ochilor, cu strălucirea in

tensă a colților de piatră și a 
talazurilor fosforescente, cu 
fructele*și florile, ei fabuloa-

Ise, cu vălmășagul de chipuri 
albe și negre, de bronz, de a- 
ramă, profilate pe orizontul 
de un albastru neverosimil.

Iată Havana, modernă și e- 
xuberantă, suplă și melodioa
să; iată Santiago, pitoresc 
cuib de vulturi, leagănul miș
cării lui Jose Marti și Fidel 
Castro, teatrul asaltului eroic 
asupra fortăreței Moncada; 
iată șoselele drepte și lucii, 
pe care fulgeră automobile cu 
140 km pe oră; iată, în fine, 
paradisul silvestru din Ciena- 
ga de Zapata unde, 
bună dimineață, am poposit 
la ferma Antonio 
ras. In adincul unei zone 
de mlaștini și păduri, departe 
de orice așezare urbană, sute 
,de familii de muncitori, țărani, 
intelectuali înfiripaseră un 
punct luminos pe noua harta 
a insulei. Erau acolo tăietori 
de lemne, cărbunari, silvicul
tori, medici, profesori. Vor
beau cu mîndrie despre fer
ma lor, care dă statului lemn 
de construcție și mangal, tres
tie de zahăr și puieți de pomi 
fructiferi. Arătau, cu gesturi 
expresive, inscripția care pro
clama Cienaga de Zapata, un 
fel de district al provinciei 
Las Villas, cel dinții teritoriu 
din America Latină complet 
vaccinat împotriva maladiilor 
tropicale.

— Nu vă plictisiți aici? l-a 
întrebat cineva pe Ismael A- 
lejo, absolvent al facultății de 
medicină din Havana.

— Oh, senor — a răspuns 
tînărul medic, fără pic de em-

fază pentru așa ceva îți 
trebuie timp, iar noi am făcut 
numai în ultima lună, peste 
treizeci de mii de vaccinări...

Străbătând țara de la un ca
păt la altul, îți dai limpede 
seama că istoria Cubei con
temporane se identifică pe de
plin cu lupta împotriva raci
lelor trecutului. Avîntul cu 
care masele au îmbrățișat ca
uza revoluției apare evident 
și emoționant, din fiecare de
taliu.

La Varadores, celebră stați
une de odihnă spre golful Me
xic, am avut prilejul să stăm 
de vorbă cu cîțiva membri ai 
brigăzilor de alfabetizare Con- 
rado Benitez. Alcătuite din 
tineri — majoritatea adoles
cenți între 14—16 ani — a- 
ceste unități culturale purtau 
numele unui flăcău înalt și 
negricios, care colindase cu 
cîtăva vreme în urmă coaste
le munților Escambray. Ducea 
cu el, într-o tașcă de pînză, 
tăblițele de ardezie, printre 
abecedare și cutii de cretă. 
Prins de o bandă teroristă, a 
fost spînzurat de un pin, pen
tru că — după cum povestesc 
localnicii — s-a găsit asupra 
lui „carta de alfabetizador" 
pe care ucigașii, ei înșiși anal- 
fabeți, au luat-o drept legiti
mație de comunist...

„Dar iată, Conrado se smul
ge din laț, saltă-n picioare, 
sărută văzduhul — ay! — și 
pornește la drum, înainte, în
tr-o mie de chipuri, cu o mie 
de suflete, dascăl al tuturor 
celor fără de carte, nemurito
rul Conrado Benitez" — suna 
cîntecul alfabetizatorilor.

Ca o dovadă elocventă 
despre adevărul imaginii a- 
mintite, ni s-a înfățișat cazul 
Măriei de la Cruz, o țărancă 
în vîrstă de 106 ani, din pro
vincia Oriente, care apucase 
să fie vîndută ca sclavă în ti
nerețe și care a învățat carte 
în 1961, de la o „profesoară" 
de 15 ani.

Această flacără vie, lumi- 
nînd lupta seculară a poporu
lui cuban pentru libertate și 
fericire, strălucește puternic 
pînă-n cele mai depărtate un
ghere ale perlei Antilelor, pa
tria legendarilor „los indios" 
și a nu mal puțin vestiților 
„barbudos" — revoluționarii 
care au înscris o nouă pagi
nă în istoria Cubei.

DAN DEȘLIU
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Gală a unui film cuban
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Republicii Cuba, Ziua vic
toriei revoluției, marți seara la ci
nematograful' „Republica" din 
Capitală a avut loc un spectacol 
de gală. A fost prezentat filmul 
artistic „Cronica Cubană".

La spectacol au participat to
varășii Eduard Mezincescu, ad
junct al' ministrului afacerilor ex
terne, Virgil Florea, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Octav Li-

vicepreședinte al Insti- 
romîn pentru relațiile

vezeanu,
tutului ____ r___ ___ ,__
culturale cu străinătatea, funcțio
nari din Ministerul' Afacerilor 
Externe, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, I.R.R.C.S., 
oameni de artă și cultură.

Au fost de față Manuel Yepe 
Menendez, ambasadorul Cubei 
Ia București, membri ai ambasa
dei, alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)


