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EXTRASE DIN PROIECT

Directivele Congresului 
a! 111-lea al P. M. R.

pentru planul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii I960 -1955 ți pentru 

programul economic de perspectivă
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Cu fața 
spre viitor

Ziarele au dus pînă în cele mal 
depărtate cătune ale țării slovele 
însuflețltoare ale proiectului de Di
rective ale celui de al III-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn. In stilul său sobru, de maximă 
concentrare și rigurozitate științi
fică, acest important document, care 
glăsuiește despre dezvoltarea și pro
gresul continuu al patriei noastre 
pe drumul socialismului, inspiră, a- 
semenea unui minunat poem în pro
ză. un sentiment covirșitor de mă
reție. Proiectul de Directive pune 
în fața ochilor noștri vastul tablou 
al construcției socialiste în avînt 
victorios șl perspectiva acelui mîlne 
fericit căruia întregul popor munci
tor, strîns unit în jurul partidului, 
îi consacră forțele, energia și elanul 
său creator.

Eroica noastră clasă muncitoare, 
țărănimea muncitoare și intelectua
litatea se mîndresc pe bună drep
tate cu biruințele socialiste, de în
semnătate istorică, dobînditel în anii 
care au trecut de la cel de-al doilea 
Congres al P.M.R. Sarcinile trasate 
prin Directivele Congresului al doi
lea al partidului au fost îndeplinite 
cu succes. In 1960 producția indus
trială globală a țării va fi cu 65 la 
sută mal mare ca în anul 1955 șl 
de cinci ori mai mare decît cea rea
lizată în 1938: planul de electrifi
care pe etapa de 10 ani a fost în
deplinit cu aproape un an mat de
vreme ; în agricultură sectorul so
cialist a devenit preponderent atît 
ca suprafață cît șl ca producție 
marfă, cuprinzînd la l martie a.c. 
77 Ia sută din suprafața arabilă a 
țării șl aslgurînd cea mai mare parte 
din fondul central al statului la ce
reale și alte produse vegetale. De 
aproximativ 1.4 ori mal mare va fi 
în acest an venitul national față de 
1955 șl de 2.7 ori mai mare ca în 
1938. Nivelul de trai al populației 
înregistrează de asemenea creșteri 
neîntrerupte, an de an. încă în 
1959 salariul real a fost cu 33 la 
sută mai mare ca în 1955, depășin- 
du-se astfel sarcina trasată de Con
gresul al doilea. In aceeași perioadă 
au crescut cu 30 Ia sută veniturile 
țărănimii, provenite din valorifica
rea produselor agricole către stat 
prin contractări șl achiziții, în afară 
de veniturile bănești rezultate din 
vînzărtle făcute direct La piață șl de 
cantitățile sporite de produse con
sumate în gospodărie.

Totodată nu pot fi trecute cu ve
derea însemnatele realizări ale sta
tului nostru pe linia îmbunătățim 
condițiilor de locuit ale salarlațllor, 
cheltuielile pentru învățămînt și cul
tură, pentru ocrotirea sănătății șl 
prevederi sociale, precum șl faptul 
că din an în an populația de la 
orașe și sate se bucură de o tot mat 
bună aprovizionare cu mărfuri de 
larg consum

Toate acestea dovedesc o dată 
mal mult profunda Justețe și înțe
lepciunea liniei generale a partidu
lui nostru, bazată pe aplicarea con
secventă, creatoare a învățăturii 
marxist-Ieniniste, care arată că sin
gura cale de făurire a orîndulrlt so
cialiste este Industrializarea socia
listă, dezvoltarea cu precădere a 
Industriei grele șl îndeosebi a indus
triei constructoare de mașini, trans
formarea socialistă a agriculturii, 
revoluția culturală. Călăuzit de par
tid, poporul nostru muncitor își con. 
centrează acum forțele și energia 
pentru a dezvolta succesele dobîn- 
dite în măreața operă de construc
ție socialistă, pentru progresul con
tinuu, într-un ritm șl mai înalt, al 
întregii economii naționale.

Proiectul de Directive al celui 
de-al treilea Congres al partidului 
arată că sarcina fundamentală a pla
nului economic pe perioada de șase

Mecanizatorii de la S.MT- Cocioc, regiunea București, citind Proiectul de Directive ale Congresului al Ill-lea al P.MJI,

ani, 1960—1965 (care va constitui 
prima etapă a programului de pers
pectivă al dezvoltării economiei na
ționale pînă în anul 1975, a cărui 
schiță s-a întocmit pe baza studiilor 
făcute în ultimii doi ani) este dezvol
tarea bazei tehnlco-materlale a so
cialismului, creșterea rapidă a for
țelor de producție, în vederea desă- 
virșiril construcției socialiste în 
Republica Populară Romînă. Prin 
încheierea colectivizării agriculturii 
relațiile de. producție socialiste vor 
cuprinde întreaga economie, care 
va căpăta astfel un caracter unitar. 
Citind șl studiind proiectul de Di
rective încercăm o vie șl firească 
emoție. Parcă am fi Ia o fereastră 
larg deschisă spre zările luminoase 
ale anilor ce vin cu uriașul lor șu
voi de fapte și tzbînzt. întrezărim 
de aici conturul magistralelor con
strucții ale noului combinat siderur
gic de la Galați care, spre anul 
1970, va produce anual de trei ort 
mai mult decît întreaga noastră pro

o $ fi st
Privesc sub zarea depărtată 
întinsul patriei de-argint. 
Și toată-a lui splendoare — toată — 
In suflet vreu să o cuprind.

Aud pîrale ce coboară
Cu cintec nou in largi turbine 
Sub cerul vioriu de seară
Cresc fabrici înspre zări senine.

Sau în cîmpii pățesc tractoare. 
Colectiviști muncesc cu strg, 
Și peste-ntinsele ogoare 
Belșug de grîne dau In plrg.

ducție de oțel din 1959; vedem fur
nalele reconstruite ale Reșlțel șl 
noua secție de furnale de mare ca
pacitate de la Hunedoara ; vedem 
noi fabrici și uzine intrînd în func
țiune ; vedem cele 150.000 de 
tractoare ale anilor 1968-1970, 
brăzdînd mănoasele cîmpll fără ha
turi ale țării ; șl pe întreaga rețea 
a căilor ferate, locomotivele Diesel- 
electrlce luind locul locomotivelor 
cu abur: șl lămpile lui Ilici scli
pind vesel în toate casele de pe cu
prinsul patriei. O producție indus
trială care în 1975 va fi de șase ori 
mai mare ca în 1959 șl de peste 26 
ori mai mare față de 1938 ; o pro
ducție agricolă de trei ori mal mare 
ca în prezent — iată ce ne rezervă 
viitorul. Potrivit liniilor directoare 
stabilite de partid pentru programul 
economic de perspectivă, toate ra
murile economiei naționale se vor 
dezvolta armonios, acordîndu-se în 
continuare prioritate Industriei 
grele, precum și realizării unul ase-

Și colo, altă schelă sule. 
Și case noi se-nalță iară. 
Mindrie mai firească nu e
Decît să cînți iubita-ți țară I

O. cum aș vrea acum de Iute 
Spre viitoru-i să colind.
Și ca-n poveștile știute 
In suflet toată s-o cuprind I

V. PUFULETE 
Comune Cosmeștl, raionul Vidra, 

regiunea București 

menea belșug de produse care să 
permită ridicarea bunăstării poporu
lui muncitor la nivelul celor mal 
avansate țări din lume.

Proiectul de Directive pentru 
dezvoltarea economiei naționale pe 
anii 1960—1965 și schița pentru 
dezvoltarea economiei naționale în 
perspectivă constituie un minunat 
program de activitate pentru partid 
șl pentru întregul nostru popor 
muncitor. Chibzuind asupra mărețe
lor sarcini prevăzute aici, oamenii 
muncii de la orașe și sate sînt în
credințați că toate acestea sînt de
plin realizabile și el le vor realiza, 
pășind mereu înainte pe drumul lu
minos al socialismului șl comunis
mului.

Avîntul luat de întrecerea socia
listă în cinstea celui de-al III-lea 
Congres al partidului, succesele 
realizate în lupta pentru valorifica
rea de noi rezerve ale economiei, 
pentru asigurarea unor acumulări 
socialiste tot mal mari, constituie o 
minunată expresie a conștiinței șl 
spiritului de inițiativă al maselor de 
oameni al muncii, chezășia înfăp
tuirii întocmai a mărețului program 
constructiv stabilit de partid.

Cu încredere nestrămutată în par
tidul nostru, în frunte cu încercatul 
său Comitet Central, poporul mun
citor este ferm hotărît să-și mobili
zeze toată energia, talentul și ine
puizabilele sale resurse creatoare 
pentru înfăptuirea cu succes a dez
voltării economice multilaterale a 
patriei noastre pe baza colaborării 
frățești cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări ale sistemului mondial 
socialist, de a contribui Cît mai 
eficace la obținerea victoriei isto
rice a socialismului în întrecerea 
pașnică cu capitalismul, la întări
rea păcii in lume.
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In cinstea celui de-al Ill-leaCongres al P.M.R.
Să muncească in chip deose

bii, să se prezinte in cinstea 
Congresului cu fapte din cele 
mai alese, iată angajamentul ce 
și l-au sădit in inimi, cu cea 
mai curată și adincă dragoste, 
milioanele de oameni a. muncii 
din țara noastră. Și realizările 
obținute in aceste zile premer
gătoare Congresului dovedesc 
cit se poate de grăitor cit pre
țuiește pentru ei conștiința fap
tului că partidul i-a făcut stă- 
pini pe destinele lor, le a ară
tat că stă in putința lor să-și 
făurească o țară cu economie 
puternică și înfloritoare.

„A munci in chip nou — 
spun muncitorii și tehnicienii u- 
zinei de tractoare „Ernst Thăl- 
rnann" înseamnă să găsim me
tode noi de muncă, să reali
zăm cu aceleași posibilități o 
producție sporită, de calitate 
superioară și la un preț de cost 
mai scăzut". Pornind de la a- 
ceastă învățătură, oțelarii aces
tei uzine au mărit durata de 
funcționare a cuptoarelor între 
cele două zidiri, au folosit la 
maximum întreaga capacitate de 
topire și astfel au izbutit ca 
pină in aceste zile să dea pes
te plan aproape 700 000 kilo
grame de oțel lichid. Pentru a 
cinsti cu realizări tot mai fru
moase cel de-al lll-lea 
al partidului, furnaliștii 
Combinatul Siderurgic 
doara s ou angajat să 
zeze în intervalul de la 
la 20 iunie, 4.800.000 lei 
nomii la prețul de cost, 
nind Ic fapte din chiar 
următoare ei au realizat în nu
mai 10 zile economii de aproape 
un milion de lei.

*
„E satul tău, gospodărește-l 

și înfrumusețează! 
bine și cit mai 
marea comuniștilor 
probore 
sătenilor.
pahar" a fost răspunsul una
nim. Și în frunte cu gospodarii 
aleși de ei ou pornit la treabă. 
O asemenea știre îmbucurătoare 
ne-a sosit de curind 
comuna 
Galați, 
și curățat 
metri liniari, 
podețele și 
5.000 
Din 
Vodă 
too re 
garduri 
mint, rușinea 
construit garduri model pe 7500 
metri liniari și trotuare pe 13.380 
metri, s-au plantat pină în pre
zent 6000 de pomi fructiferi", 
lată bilanțul încheiat zilele tre
cute in comunele raionului.

FW»na etapă a muncii patrio
tice io raionul Dorohoi s-a în
cheiat cu un strălucit bilcnț : 
189.000 ore muncă patriotică.

fru-
Congres 

de la 
Hune- 
rea li

ma î
eco- 
Por- 
ziua

1

cit mai 
mult". Cbe- 
a găsit Cl

in inimile tuturor
„Să-l facem ca pe un 

a fost răspunsul

din 
regiunea 

de săpat 
pe 36.000 

reparat 
Total

sosit de
i Munteni,
,,S-ou isprăvit 

șanțurile 
s-au 

drumurile, 
de zile-muncă patriotică", 
satele raionului Negru 
au venit

„Am
cu

raionului
vești asemănă- 

dărimot vechile 
cușme de 

trecutului,

Cadre de înaltă calificare
pentru agricultura noastră

de prof. dr. ALEXANDRU BUIA 
rector al Institutului agronomic „T. Vladimirescu‘‘-Craiova

economii în valoare de peste 
216.000 lei. S-ou plantat pe 
marginea drumurilo-r 9800 pu- 
ieți de pomi fructiferi, s-au 
pat 6000 metri liniari 
țuri, s-au cărat peste 
tri cubi de pietriș

★
„Cu statul noi 

viața să nc-o
Nu sint versuri făurite de vreun 
poet cunoscut, ci o exprimare in 
versuri a conștiinței că așa e 
moi bine, că fiecare trebuie să 
contribuie după puteri la fon
dul centralizat al statului, că 
din contractări cu statul oame
nii au numai de cițtigat. 
multă migală și căldură au 
rit colectiviștii din raionul 
Iești, 
șurile 
ces / 
Apoi, 
pornit spre 
Colectiviștii 
acest raion 
trac te le cu 
din recolta

pe

să- 
de șan- 
60 me- 
drumuri.

contractăm, 
îmbetșugăm".

Cu 
fou- 
Bâi- 
ver* 
suc-

regiunea Croiova, și 
: „Zi de zi un nou 
pentru al treilea Congres", 
în cintece și veselie au 

baza de recepție, 
și intovărășiții din 
au suplimentat con
statul și au predat 
anului trecut peste 

61 vagoane de cereale, 
naști în această frumoasă 
țiativă, adînca dragoste și 
cunoștință pentru partidul 
le-a arătat țăranilor 
drumul larg, luminos al 
năstârii, dorință pornită din 
dineul inimii fiecăruia de a 
timpino Congresul așa cum 
cuvine. Puterea cea mare și 
neclintit a colectivei a dovedit 
că poate face nu numai ca 
pămintul să rodească mai mult 
și mai bine ci și sâ transforme 
omul, să-I facă să vadă mai 
departe, peste hotarul comu
nei, al raionului, oi regiunii.

Intîl- 
ini- 
re- 

core
muncitori 

bu- 
a- 
în- 
se 

de

Este 
co

spre interesele tuturor celor ce 
muncesc în țara noastră.

*
„Vine ștafeta culturală", 

vorba aici de o minunată
țiune organizată în raionul Hue
din in cinstea celui de al III- 
lea Congres al partidului. Ple
cată în ziua de 17 aprilie din 
satele mărginașe ale raionu
lui, ștafeta se îndreaptă spre 
centrul de raion prin satele Mes
teacăn, Babiu, Almoș, Fildul de 
Jos, Aghireș și alte trei trasee. 
Formații artistice, colective spor
tive, colective de conferențiari, 
responsabili ai cercurilor de ci
tit, adevărate reprezentative ale 
muncii culturale, străbat satele 
raionului. Și in fiecare sat unde 
poposește, ștafeta desfășoară 
un bogat program artistic și e- 
ducativ. Programele artistice 
cuprind cîntece și recitări din 
trecutul de luptă al partidului 
pentru eliberarea țârii de sub 
jugul hoardelor fasciste, cîntece 
și recitări în care se exprimă 
adînca dragoste și recunoștin
ță față de partid pentru viața 
nouă, fericită a poporului nos
tru muncitor. Apoi, conferențiarii 
citesc din caietele ce le au asu. 
pra lor istoricul comunei, treci nd 
în revistă, ca o ilustrare a vieții 
fericite, toate înfăptuirile social- 
culturale petrecute în comuna 
lor in anii puterii populare.

La 19 iunie, adică in pre
ziua începerii Congresului „Șta
feta culturală" cu cele 8 caiete 
și drapele, va sosi la Huedin 
unde, in cadrul unei adevărate 
sărbători ole artei și culturii, vor 
fi înfățișate înfăptuirile din satele 
raionului, adevărate cronici care 
îmbogățesc istoria acestor 
de putere populară.

. hi aede zile^, oajnenii muncii amintim ; valorificarea terenu- 
dih țara, noiftfra’jM'' Tiiat ••ctmo=’ "Hțbf 'nisfpoase-'diff-Jjțdul Ollc- 

-știmă - cu-însuflețire și-îndreptă- 
fila mînd> e, de Directivele Con
gresului al fîlTert aîe Partftfil- 

■jui Muncitoresc Romîn.- Măreț 
program, de dezvoltare a eco
nomiei noastre naționale, pro
iectul deschide perspective largi, 
luminoase, arata calea care duce 
la înflorirea pe mai departe a - 
țării, la creșterea 
materiale și a nivelului cultural 
al poporului.

Pentru înfăptuirea acestui 
grandios program de dezvoltare 
a tuturor sectoarelor economiei 
naționale, im rol însemnat îl 
are dezvoltarea învățămintiiiui 
și îndeosebi pregătirea cadrelor 
de înaltă calificare. „In 1965 
— se arată în proiectul de Di
rective — numărul total al in
ginerilor în economia națională 
va fi de aproximativ 80.000 
față de circa 59.000 în 1959". 
O parte din aceste cadre de 
înaltă calificare vor fi pregătite 
de mstitutul nostru. Trebuie 
sublimat faptul că marea ma
joritate a tehnicienilor de înaltă 
calificare, care conduc și îndrumă 

socialiste din 
Craiova, sînt absol- 

institutiilui nostru.
a avut loc

niei, tefeUbfi care «tapă în re
giune o~suprafățâ' _de peste 
WKWJtJt) twr.drntrc care cele din 
Stingă. Jiului. (circa 90.000 ha.) 
constituie nisipuri semizbura- 

"toare. La elaborarea acestei 
probleme de mare însemnătate 
lucrează

bunăstării.
I.

unitățile agricole 
regiunea 
veni: ai

Din 1955, cind
Congresul al 11-lea al P.M.R., 
pină în prezent, institutul nos
tru a pregăti’ și dat producției 
903 ingineri din care 382 ingi
neri agronomi și 525 ingineri 
mecanizatori agricoli. Marea ma
joritate a acestora lucrează în 
gospodăriile agricole de stat, gos
podării colective, in S.M.T.-uri.

Pe lingă pregătirea de teh
nicieni de înaltă calificare, atît 
de necesari agriculturii noastre, 
cadrele didactice și studenții 
desfășoară o muncă susținută de 
cercetare științifică. Sub îndru
marea comitetului regional de 
partid și cu sprijinul organelor 
agricole de stat, noi air. reușit 
sj ne legăm munca de cerce
tare științifică de problemele 
esențiale pe care le ridică cons
truirea socialismului in agricul
tura țării noastre în general și 
a regiunii Craiova în special. 
Proiectul de Directive acordă o 
mare însemnătate progresului 
tehnic și cercetărilor științifice. 
„Cercetările științifice în dome
niul agricuturii vor urmări cre
area de hibrizi de porumb, de 
noi so uri de grîu și alte plante 
agricole de mare productivitate, 
perfecționarea melodelor agro
tehnice diferențiate pe zone 
pedo climatice, ameliorarea ra
selor de animale",

Pentru rezolvarea problemelor 
luate în cercetare s-au creat 
două stațiuni experimentale — 
una la Țîmbnrești în raionul 
Gura Jiului, în colaborare cu
G.A.S. Piscul Sadovei, și a
doua de la Rînca, raionul No
vaci, în colaborare cu sfatul 
popular raional Graiova. Intre
problemele luate în cercetare

toate colectivele de 
specialiști de Iadele dona facili
tați' și personalul’ stațiunei.

Rezultate importante s-au ob
ținut ia lucrării? de'întreținere 
a culturilor cu deosebire de ni
sipuri ; aplicarea de îngrășămin
te ' la principalele plante agițito- 
le,’ stabilirea de îngrășăminte 
pentru culturile de pe nisipuri, 
etc.

In cadrul cercurilor științifice 
studențești, studenții institutului 
nostru au elaborat tenie nu
meroase, multe din ele fiind 
deosebit de importante pentru 
producție. Merită sa fie cunoscut 
faptul ca studenții anilor V și 
Vi, în cadrul stagiului de prac
tica în producție, in marea lor 
majoritate, in anul trecut și in 
anul acesta, au muncit m uiieie 
gospodării agricole colective ti
nere. suplinind lipsa tehnicieni
lor. lot in acest timp și-au ela
borat lucrările de diploma și pro
iectele pentru examenui de stat, 
reușind să rezolve fiecare pre 
bleina care influențează direc. 
producția gospodăriilor in care 
au lucrat. Intre temele rezol
vate de studenții noștri se află 
probleme importante ca : .a-
daptarea combinei Ci pentru se
ceratul mazărei, studiul soiurilor 
de grîu existente în R. P. R., 
experiențe privind polenizarea 
suplimentara la vița de vie; 
creșterea și ameliorarea oilor 
Carnabat, creșterea și îmbună
tățirea raselor de porci, redu
cerea prețului de cost, organi
zarea rațională a muncilor agri
cole etc.

Rezultatele obținute în acti
vitatea didactică de cercetare 
științifica se datoresc condițiilor 
optime de munca create de par
tid și de stat prin dotarea la
boratoarelor, crearea de mijloace 
corespunzătoare muncii de cer
cetare științifică, schimbului de 
experiență stabilit cu multe d 
institutele similare din țara 
cu cîteva de peste hotare. Intre 

amintim 
agricole

In-

Plănui de dezvoltare al G-AC. Filimon Slrba din eonutna Comun», Regiunea Constanța*

acestea din urma 
„Academia de științe 
T.C. Timiriazev" Moscova, 
stitutul Agronomic Kiev, Ghiși- 
nâu și altele din U.R.S.S., In
stitutele superioare de Agrono
mie Plovdiv și Russe dm R.P. 
Bulgaria, Institutul Politehnic 
Poznan din R.P. Polona și In
stitutul Agronomic din Praga-R. 
Cehoslovacă etc. Schimbul de ex
periență a fost făcut atît între 
cadrele didactice cit și intre 
studen ți.

institutul agronomic din Cra
iova a ținut o strînsă legătură 
cu producția. Pe lingă stațiu
nile experimentale amintite s-au 
organizat loturi demonstrative 
și puncte experimentale in 18 
unități agricole socialiste din 
regiune, intre temele urmărite in 
aceste puncte amintim stabilirea 
celor mai indicați hibrizi de po
rumb pentru regiunea Craiova, 
precum și agrotehnica lor, pro
blemele legate de raionarea soiu
rilor de grîu, cultura plantelor 
furajere, cultura porumbului de 
siloz, a sfeclei de zahăr, îmbună
tățirea raselor de animale etc. în 
procesul de învățâmînt, în munca 
de cercetare științifică sau în 
sprijinirea directă a unităților 
de producție, noi an.- reușit să 
ne îmbunătățim zi de zi tot mai 
mult procesul de învățâmînt, să 
ridicăm pregătirea profesională 
a cadrelor didactice și studenți
lor și să contribuim activ la în
tărirea și creșterea imitațiilor a- 
gricole socialiste din regiune.

Cu experiența cîștigată pîna 
în prezent, lucrătorii Institutului 
agronomic Craiova privesc cu 
încredere în viitor. Ei. sînt ho- 
tărîți să depună eforturi sporite 
pentru Îndeplinirea sarcinilor 
le revin în viitorii ani pentru 
dicarea agriculturii noastre 
cialiste la gradul prevăzut 
partidul nostru în proiectul 
Directive al celui de-al 
Congres al P.M.R.

ce 
ri- 
so- 
de 
de

treilea
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J Se deschid 
noi perspective

Apariția proiectului Directi
velor celui de-al III-Iea Con
gres al P.M.R. a găsit toată 
suflarea din Corbeanca in plină 
muncă. S-au strîns în cîteva mi
nute zeci de oamenii. Acolo, pe 
cîmp, lingă brazdă, brigadierul 
olavciu Iordan secretar al co
mitetului comunal de partid, 
le-a citit din proiectul de Direc
tive, pe îndelete, dîndu-le timp 
să cugete și să întrebe. Ascultau 
oamenii și trăiau cu glodul în 
viitor. Documentul acesta te 
poartă intr-o minunată călă
torie, peste 5, peste 15 ani, în 
care nimic nu e basm. în care 
totul e pe deplin realizabil. Des
crierea a ce va fi e limpede și 
clară : ,,Zorii socialismului noi 
i-am văzut — spune Slavciu — 
și-s tare frumoși. Acum ne a- 
violăm și mai departe".

Citirea proiectului de Direc
tive i-a entuziasmat. S-au ridi
cat pe rînd și s-au angajat să-și 
sporească eforturile. Iacob State, 
brigadier Ia „a IlI-a" a arătat 
că e pe deplin posibil ca gos
podărie să obțină o producție 
medie de 25.000 kg. sfeclă de 
ahăr la hectar, așa cum arată 
; altfel și proiectul de Direc

tive.
Președintele, Ion Petre, îi 

întărește spusa amintind tuturor 
că pe cele 10 ha. de sfeclă iri
gată se poate obține o produc
ție de 50.000 kg. Ia hectar ; că 
la porumbul irigat producția va 
ajunge, de asemenea, la 9.000 
kg. boabe la hectar. In acest an 
gospodăria a mărit suprafața 
totală irigată la 30 ha

La citirea proiectului de Di
rective au fost și colectiviști din 
Tamaș. sat aparținător. Preșe
dintele de aci. Dinu Petrache. 
amintind de recomandarea din 
proiectul de Directive cu privi
re la dezvoltarea zootehniei, i-a 
anunțat pe cei de față că ei. cei 
din Tamaș, vor cumpăra în anul 
acesta încă 40 de vaci de rasă; 
Cu asta efectivul se va încinci. 
(De noiat că gospodăria dw Ta
maș ființează de două luni). Au 
și început construcția unui grajd 
dm resurse locale. Lemnele de 

construcție le donează colecti
viștii. Fiecare un salcim. doi, 
dan propria ogradă. Sînt hotărîțr 
să nu cumpere nici un fel de 
material.

L-am maj ascultat pe Niță 
Nicolae. candidat de partid și 
mulgător de la G.A.C. din Cor
beanca, fruntaș aci de 4 ani în- 
cheiați. El a spus simplu și ho- 
tărît că în munca lui de mul
gător o să lupte pentru realiza
rea sarcinilor care decurg din 
proiectul de Directive. mărind 
producția de lapte.

—- Cum nene Nițule ? — a 
fost întrebat. — Spune mai cu 
de-amămintul

Si a istorisit, de oildă, că la 
lotul acela de 57 de vaci, cum
părat de gospodăria colectivă la 
înceoutul lunii mai. a izbutit în 
mai puțin de o lună să sporeas
că producția zilnică de lapte cu 
125 litri, bașca cei 9 viței 
obțimuiți în acest timp. Că la 
sfîrșitul lui iunie aceleași vaci 
vor da o cantitate dublă de 
lapte ca în ziua sosirii lor aici.

— Să fii nelipsit de lingă a- 
nimale — zice — să Ie îngri
jești ca pe ochii din cap, că-a 
avut obștesc și aduc bogăție, să 
le hrănești cum scrie la carte.

II ascultam cum vorbește. F. 
aproape pătimaș. Fie așa, oa 
să-i semene cît mai mulți mul
gători Cuvintele din proiectul 
de Directive l-au răscolit. Ce' 
de față constată că angaja
mentul Iui Nițu se bizuie în 
aceeași măsură pe entuziasm șj 
pe socoteli precise, Cînd amin
tește de porumbul siloz (goSpo- 
daria va însiloza o cantitate de 
cîteva ori mai mare ca anul tre
cut) înțelegeam și mai bine 
asta.

*
Proiectul de Directive a mai 

fost dezbătut în aceeași zi de că
tre tractoriștii din Cocioc (din cu
prinsul aceluiași raion Snagov). 
Cei din brigada I-a deservesc gos
podăria colectivă din Corbean- 
oa. Au trăit în același timp cu 
colectiviștii această nouă bucu
rie, ca pe toate celelalte dinain
te. Șeful brigăzii I-a. comunis

tul Ion Stoica, face o descriere 
orală a diagramei creșterii pro
ducției agricole în gospodărie, 
consecință a mecanizării pro
gresive. In 1955 se prășeau me
canic numai 20 ha. ; acum de
10 ori mai mult De anul trecut 
semănatul porumbului e meca
nizat 100 la sută.

Procentul de mecanizare al 
păioaselor: în 1955 — între 
30—40 la sută. In 1958 — 80 
la sută. Azi 100 la sută.

Producția de griu la hectar 
în 1955 — (în medie) 1.300 kg 
în 1958-1959 între 1.700 și 2.000 
kg. La porumb, în aceleași pe
rioade, producția a crescut de 
la 1.800 la 2.500 kg. Proiectul 
de Directive ale celu: de-al
11 1-lea Congres pune în fața 
tractoriștilor sarcini sporite. 
„Stațiunile de mașini și trac
toare trebuie să-și îmbună
tățească continuu activitatea lor 
și să execute lucrările la timp 
și de bună calitate". Le-au în
vățat de la prima citire, pe 
dinafară. Asta e însăși viața 
lor. Toți sînt și colectiviști, iar 
directorul stațiunii mărturisește 
că-i și el fiu de colectivist din 
Constanța.

Ion Stoica s-a angajat (după 
ce m-am sfătuit și cu băieții — 
ne asigură el) că vor prăși în 
această campanie încă 50 ha. 
peste ce le revine și să termine 
reparațiile mașinilor și tractoa
relor pentru campania de recol
tare pînă la 15 iunie. (Anul tre
cut aceeași treabă a durat pînă 
Ia 1 iulie, de unde se poate 
trage, de asemenea, o concluzie. 
Ni se mai dă noutatea îmbucu
rătoare că S.M T-ul a redus pre
țul de cost pe hantru cu 9 lei. 
că pînă la Congres stațiunea 
va înregistra o economie totală 
de 135.000 lei

Oamenii din Corbeanca și-au 
reluat în cîmp treaba, întrerup
tă pentru un sou-rt răstimp de 
întîmplările descrise mai sus. 
Tractoarele au început să du
duie din nou întreaga muncă 
poarta acum pecetea unei noi Ș* 
mari însuflețiri.

VIRGIL TOSO

In Pecineaga s-a statornicit 
un obicei : in .fiecare miercuri 
seara, colectiviștii, oameni de 
toate vkstele, se întâlnesc la 
cele 25 de cercuri de citit oa își 
desfășoară activitatea pe lingă 
bilioteca comunală. Aici se în
tîlnesc ei cu -intelectualii din co
mună — profesori, învățători, in
ginerul agronom, medicul — 
care prind să le citească din 
ziare, cărți sau broșuri. In fie
care miercuri lumina stăruie mai 
îndelung în ferestrele a 25 de 
case din Pecineaga. Și tirziu, 
in noapte, cind oamenii se ho
tărăsc în sfîrșit, să se desprindă 
din lumea cuvîntului tipărit, ei 
nu uită să-și amintească înainte 
de a se întoarce pe la casele 
lor :

— Va să zică ne-am înțeles : 
pe miercurea viitoare 1...

Cu urarea aceasta s-au des
părțit oamenii și miercurea tre
cută. Dar de astă dată, ei n-au 
mai respectat-o. N-au așteptat 
să treacă o săptămină.. Nu i-a 
lăsat inima să zăbovească atâta 
vreme. A fost de ajuns să apară 
in sat cîteva afișe care anunțau 
că locuitorii din comună sînt in
vitați să poftească și vineri 
seara la cercurile de citit. Co
lectiviștii au venit în n-umăr mai 
mare ca deobicei. Camerele în
căpătoare din casele noi ale 
gazdelor s-au dovedit totuși 
prea strimte pentru oamenii ce 
se adunaseră să citească îm
preună proiectul de Directive 
ale Congresului al III-Iea al 
P.M.R. Serile începutului de 
vară sînt mai lungi, întunericul 
se așterne mai anevoie peste 
uliți și ogrăzi. Așa că, la cele 
mai multe dintre cercuri,oamenii 
n-au stat mult pe gînduri și au 
hotărît ca cititul să aibă loc 
chiar în curți, unde poate încă
pea lume mai multă. Așa s-a 
întâmplat și la cercul numărul 
12, unde însăși bibliotecara, 
Ana Coman venise să le ci
tească din ziar celor peste 40 
de colectiviști ce se adunaseră 
în ograda lui Tiberiu Poștale. 
Și pe cînd bibliotecara dădea 
glas obiectivelor cuprinse în 
Directive, oamenii o ascultau cu 
atenția încordată, urmărind cu 
gîndul minunata înșiruire a ci
frelor... A cifrelor care — o știu 
cu toții prea bine — vor deveni 
mîine fapte noi, dovezi grăitoare 
ale avîntului de nestăvilit al 
oamenilor muncii pe drumul 
construirii socialismului.

Gheorghe Giurgescu, unul din 
fruntașii gospodăriei, se așezase 
în apropierea bibliotecarei, ca 
să audă mai bine. Pe chipul lui 
se putea citi o deplină mul
țumire. După ce bibliotecara a 
isprăvit de citit capitolul cu- 
prizînd obiectivele privitoare Fa 
dezvoltarea agriculturii în ur
mătorii șase ani. Gheorghe 
Giurgescu a fost primul care a 
luat cuvîntul :

— Măi oamenilor — a spus el 
— mi-ar trebui ore în șir pentru 
ca să vorbesc despre toate 
cele cuprinse in acest proiect, 
despre grija și dragostea cu 
care partidul nostru ne ajută să 

ne făurim o viață tot mai 
bună, maj îndestulată. Astăzi 
însă vreau să amintesc un sin
gur lucru : muncind laolaltă, cu 
unelte mecanizate, noi am izbu
tit să însămînțăm in primăvara 
aceasta 650 de hectare in 
numai 9 zile. In comunele din 
raionul Negru Vodă și din în
treaga regiune Constanța, unde 
colectivizarea totală a fost de 
mult îndeplinită, cifrele acestea 
par firești. Pe alții, din alte 
părți ale țării, ele pot insă să-i 
minuneze Dar noi știm prea 
bine că nimic nu e de mirare. 
La asemenea rezultate se ajun
ge cînd se muncește cu mași
nile pe întinderi mori de pă- 
mînt. Și cred că vă dați și dum
neavoastră seama că și mai 
minunate vor fi rezultatele in în
treaga țară. peste cîțiva ani 
cînd, așa cum se arată în pro
iect, vor lucra în agricultură 
circa 100.000 de tractoare fizi
ce, peste 70.000 de semănători, 
peste 43.000 combine pentru pă- 
ioase, peste 8.000 combine 
pentru porumb.

Au mai vorbit în seara aceea 
și alți colectiviști. Președintele 
gospodăriei, Nicolae Vlăduț, a 
arătat că oamenii vor trebui să 
pună de acum încolo și mai 
mult suflet pentru a-și întări și 
mai mult gospodăria, pentru a 
dobîndi noi succese în diferitele 
ramuri de producție.

— Astăzi gospodăria noastră 
are cite 12 vaci de lapte pentru 
fiecare 100 de hectare. Nu e 
rău, dar poate fi și mai bine. 
In proiectul de Directive se 
pune un mare preț pe dezvol
tarea sectorului zootehnic. In 
gospodăria noastră există des
tule posibilități ca în scurtă 
vreme să ajungem să avem 
cîte 18 vaci pentru fiecare 100 
de hectare. Trebuie să ne gră
bim să isprăvim de construit
cele două grajduri noi pe care 
le-am început. De asemenea, 
să insilozăm din vreme cantități 
cît mai mari de furaje, și mai 
ales de porumb siloz, ca să le 
putem da vitelor la iarnă hro 
nă bună și îndestulată.

Oamenii s-au sfătuit vreme 
îndelungată in seara aceea. In 
acest timp, la căminul cultural, 
Gheorghe Ștefan, directorul că
minului cultural, împreună cu 
cîțiva învățători și profesori, 
porniseră Ic treabă. Ei aștemeau 
pe bucăți mari de carton texte 
din proiectul de Directive, pe 
care le aleseseră împreună cu 
seoretarul organizației comunale 
de partid.

lată cîteva din aceste texte : 
„In condițiile unui an agricol 
normal, producția de griu ur
mează să ajungă la 5-5,4 mi
lioane tone, realizîndu-se o re
coltă medie de circa 1.800 kg. 
griu la ha. pe întreaga agri
cultură și de circa 2.500 kg. 
la ha. in gospodăriile agricole 
de stat"— „Sporirea producției 
de porumb se va realiza,, în 
primul rînd, prin mărirea recol
tei la hectar, care va putea să

Lucrările de întreținere a culturilor se desfășoară intens și pe 
tarlalele G.A.C. „Iile Pintilie" din corn- Cocioc, reg. București. 
Tractoristul Stanciu ton din brigada TV-a de la SMT. Cocioc 
execută prășitul mecanic la porumb folosind din plin capacitatea 

mașinii și timpul prielnic.

Candidatul de partid Nițu Nicolae, îngrijitor fruntaș al co
lectivei din comuna Corbeanca, regiunea București, s-a angajai 
că va dubla pînă la sfîrșitul anului producția de lapte la vacile 

pe care le îngrijește.

ajungă, in condițiile unui an 
agricol normal, in medie 
pe țară, la 2.500-2.800 kg., iar 
în gospodăriile agricole de stat 
la 3.200-3.500 kg''... „In peri
oada 1960-1965 se vor executa 
importante lucrări de îmbunătă
țiri funciare. Pînă la sfîrșitul 
anului 1965 se prevede a se 
ajunge la o suprafață de circa 
1 milion hectare indiguite și 
desecate și cel puțin 800.000 ha. 
irigate"...

A doua zi, pe ulițele comunei, 
au apărut noi panouri. Citindu- 
le oamenii vedeau deschizîn- 
du-lț-se înainte prospectivele 
unei vieți tot mai îmbelșugate. 
Și gîndul li se îndrepta cu re
cunoștință către partidul lor 
drag.

TRAIAN LALESCU
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In zilele de 17 și 18 mai a.c. a avut foc 
plenara lărgită a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, care a dez' 
bătut proiectul de Directive ale Congresu* 
lui al I II-lea al P.M.R. pentru planul de 
dezvoltare a economiei nationals pe anii 
1960—1965 și pentru programul economic 
de perspectivă.

Proiectul de Directive a fost prezentat de 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R.

In urma discuțiilor care au avut loc, ple
nara a aprobat in unanimitate proiectul 
prezentat și a hotărit ca proiectul de Direc
tive să fie dezbătut de către organele și 
organizațiile de partid, cit și de masele 
largi de oameni ai muncii in cadrul adu-

nărilor pe intreprinderi, instituții, unități 
socialiste ale agriculturii, sate și în pagi
nile presei-

Proiectul, împreună cu propunerile ce se 
vor face in cursul acestei dezbateri, va fi 
supus de către C.C. al P.M.R-, celui de-al 
I II-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn-

A T

EXTKASE DIN PROIECT
DIRECTIVELE CONGRESULUI AL Ill-lea AL P.M.R. 
pentru planul de dezvoltare a economiei naționale pe anii 

1960-1965 și pentru programul economic de perspectivă
In perioada care a trecut de la 

Congresul al II-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn. oamenii mun
cii din Republica Populară Romî- 
nă au obținut realizări de însemnă
tate istorică în opera de construire 
a socialismului.

Această perioadă se caracterizea
ză prin creșterea continuă a forțelor 
de producție, lărgirea șl consoli
darea relațiilor de producție socia
liste, dezvoltarea proporțională a 
economiei naționale pe o linie me
reu ascendentă șl, pe această bază, 
ridicarea nivelului de trai material 
și cultural al poporului muncitor.

Succesele dobîndlte confirmă 
Justețea liniei generale a partidului 
nostru bazată pe aplicarea neabătu
tă a învățăturii marxlst-leninlste, 
care arată că singura cale de fău
rire a orînduirli socialiste este in
dustrializarea socialistă, dezvoltarea 
cu precădere a industriei greJe și 
îndeosebi a industriei constructoare 
de mașini, transformarea socialistă 
a agriculturii, revoluția culturală.

Rezultatele obținute pînă acum și 
perspectivele construcției socialiste 
au dat un mare avînt inițiativei 
creatoare a clasei muncitoare, a ță
rănimii muncitoare, a intelectualită
ții, care, prin energia și străduințele 
lor pline de abnegație, au înfăptuit 
cu succes sarcinile trasate prin Di
rectivele Congresului al II-lea al 
partidului pentru dezvoltarea econo
miei naționale în anii 1956—1960.

Planurile anuale de dezvoltare a 
economiei naționale în perioada 
1956—1959 au fost îndeplinite șl 
depășite an de an, tar în primul tri
mestru al anului 1960 planul pro
ducției globale Industriale a fost 
depășit cu 4 la sută, ceea ce arată 
că există condiții pentru îndeplinirea 
șl depășirea planului pe întregul an. 
Producția globală industrială va fi 
cu 65 la sută mai mare în 1960 față 
de 1955, realizîndu-se cu succes 
sarcina trasată de Congresul al II- 
lea, cu privire la creșterea produc
ției industriale cu 60—65 la sută.

Producția globală industrială a 
înregistrat în anii 1956—1959 un 
ritm mediu anual de creștere de 10 
la sută, iar în anuț 1960, potrivit 
planului, producția industrială va 
spori cu 14 la sută. VOLUMUL 
PRODUCȚIEI INDUSTRIALE VA 
FI, IN ACEST AN, DE 5 ORI MAI 
MARE DECIT IN 1938.

Cele mal de seamă realizări au 
fost dobîndite în ramurile principale 
ale industriei, de care depinde mer
sul înainte al întregii economii na
ționale.

In anuț 1960, industria siderurgi
că produce față de anul 1955 de 
peste 2 ori mai mult oțel, de peste 
2 ori mal multe laminate finite 
pline, de 4.8 ori mal multe țevi de 
oțel, de peste 5,6 ori mai mult cocs 
metalurgic.

Industria construcțiilor de mașini 
șl a prelucrării metalelor, care stă 
la baza înzestrării tehnice a tuturor 
ramurilor economiei naționale, pro
duce anul acesta de peste 2 ori mai 
mult decît în 1955; nivelul prevă
zut pentru 1960 a fost atins încă 
în 1959.

In Industria chimică, producția 
crește de 2,3 ori față de 1955, este 
în plină dezvoltare producția de în
grășăminte chimice, fire șl fibre 
sintetice, mase plastice și alte pro
duse chimice; sînt în curs de con
struire și montaj mari complexe 
ale Industriei chimice, dotate cu teh
nica cea mal modernă șl bazate pe 
valorificarea superioară a resurselor 

naturale ale solului șl subsolului 
țării noastre.

Un succes însemnat al oamenilor 
muncii ii constituie îndeplinirea cu 
aproape un an mai devreme a pre
vederilor planului de electrificare 
elaborat de partid pentru etapa de 
10 ani, 1951—1960. Producția de 
energie electrică a crescut de la 
2,1 miliarde kWh, în 1950 -la 7,7 
miliarde kWh, în 1960, depășind cu 
10 la sută prevederile planului de 
electrificare.

Realizări de mare însemnătate 
pentru ridicarea bunăstării celor ce 
muncesc au fost obținute în Indus
tria bunurilor de larg consum. In 
comparație cu anul 1955. în 1960 
producția de confecții va crește cu 
circa 36 la sută, tricotaje de lină cu 
66 la sută, tricotaje de bumbac cu 
37 la sută, încălțăminte cu 62 la 
sută, unt și brînzeturl de peste 2 
ori, mobilă de 2.5 ori. Producția 
de ulei și de zahăr va fi în anul 
1960 de aproape două ori și jumă
tate mal mare decît în 1955.

In anii 1956—1959 au intrat în 
funcțiune, în industria republicană 
și locaiă, 101 întreprinderi noi, 93 
de secții noi, iar 294 de întreprin
deri existente au fost reutllate șl 
dezvoltate.

Ca urmare a dotării a numeroase 
întreprinderi cu utilaj modern și a 
ridicării nivelului de calificare al 
muncitorilor, mai mult de trei sfer
turi din sporul producției industria
le a fost obținut pe seama creșterii 
productivității muncii. Pe ansam
blul industriei socialiste productiv 1- 
tatea muncii crește în 1960 față 
de 1955 cu 48 la sută, realizîndu-se 
în perioada 1956—1960 un ritm 
mediu anual de creștere de peste 
8 la sută. In mod deosebit a sporit 
productivitatea muncii în industria 
construcțiilor de mașini șl în indus
tria chimică, ramuri în care crește
rea în 1959 față de 1955 a fost de 
56 la sută, respectiv 60 la sută. Da
torită sporirii productivității și efor
turilor depuse de oamenii muncii în 
lupta pentru economii de fonduri 
materiale și bănești, prețul de cost 
în industria republicană a scăzut cu 
circa 12 ]a sută în anii 1956—1959.

Transformări de însemnătate is
torică au avut loc în agricultură. 
Sarcina trasată de Congresul al II- 
lea a> partidului ca in 1960 secto
rul socialist din agricultură să fie 
preponderent ca suprafață și ca pro- 
ducțle-marfă a fost realizata incă 
de la sfîrșitul anului 1959. Sectorul 
socialist din agricultură — gospodă
rii de stat, gospodării colective 
și întovărășiri agricole — cuprin
dea la 1 martie a.c., în total, 77 
la sută din suprafața arabi
lă a țării, peste 76 la sută din to
talul familiilor țărănești sînt cu
prinse în gospodării agricole colec
tive șl întovărășiri.

Pentru dezvoltarea bazei tehnlco- 
materlale a agriculturii, statul de
mocrat-popular a acordat un puter
nic ajutor prin investiții care s-au 
ridicat la aproape 8.6 miliarde de 
lei, în anii 1956—1959. Față de 
30.500 tractoare convenționale în 
1955, agricultura va dispune la sfîr
șitul anului 1960 de 62.650, depă- 
șlndu-se cu 25.650 tractoare con
venționale prevederile Directivelor, 
precum șl de 17.400 combine pen
tru păloase șl alte mii de mașini a- 
grlcole.

Producția globală agricolă a în
registrat, în ultimii șase ani, un 
spor mediu anual de 4,2 la sută. In 
1959, sectorul socialist, care la în
ceputul campaniei agricole de vară

cuprindea 67 ia sută din suprafața 
arabilă, a asigurat 75 ia sută din 
fondul central al statului la griu, 
peste 60 la sută Ia porumb, 66 la 
sută la floarea-soarelul. circa 90 
la sută la sfecla de zahăr.

Datorită creșterii producției a- 
grico'.e globale șl a producției a- 
grlcole-marfă, este pe deplin asigu
rată aprovizionarea populației cu 
piine, carne, grăsimi, legume șl a>te 
produse agroalimentare, precum șl 
aprovizionarea industriei cu materii 
prime agricole; totodată, au crescut 
continuu rezervele de produse agri
cole ale statului.

Corespunzător cu dezvoltarea 
continuă a economiei naționale, tra
ficul total de mărfuri a crescut în 
anii 1956—1960 cu aproape 30 la 
sută din care pe calea ferată cu 22 
la sută, iar în transporturile auto de 
2,4 ori.

S-a continuat îmbunătățirea re
partizării teritoriale a forțelor de 
producție, în vederea ridicării re
giunilor rămase în urmă.

întărirea continuă a economiei 
naționale își găsește expresia și în 
faptuț că bugetul statului se încheie 
în fiecare an cu excedente, circula
ția bănească este sănătoasă, crește 
puterea de cumpărare a leului, se 
dezvoltă comerțul exterior, iar ba
lanța de plăți externe este echili
brată Venitul național va fi în 1960 
de circa 1,4 ori mai mare decît în 
1955 șl de aproximativ 2,7 ori mai 
mare decît în 1938.

Îmbunătățirea salarizării, mări
rea pensiilor, scutirile și reducerile 
de impozite, acordarea alocațiilor 
de stat pentru copil au determinat 
creșterea veniturilor bănești ale sa- 
lariațllor în 1959 cu mai mult de 
10 miliarde lei față de 1955. Sar
cina cu privire la creșterea salariu
lui real cu 30 la sută în 1960 față 
de 1955, trasată de Congresul al 
II-lea al partidului, a fost îndeplinită 
și depășită, realizîndu-se încă în
1959 o creștere de 33 la sută. In 
vederea îmbunătățirii condițiilor de 
locuit ale salarlațllor, statul a alocat 
în anii 1956—1960 pentru cons
trucții de locuințe fonduri în sumă 
totală de circa 5 miliarde de lei, din 
care s-au construit, pînă la sfîrși
tul anului 1959, un număr de peste 
63.000 apartamente. Pentru anul
1960 se prevede darea în folosință 
a unul număr de încă 31.000 apar
tamente, depășindu-se cu peste

Pianul de dezvoltare a economiei naționale 
pe anii 1960 — 1965

SARCINA FUNDAMENTALA A 
PLANULUI ECONOMIC PE PE
RIOADA DE ȘASE ANI, 1960- 
1965, ESTE DEZVOLTAREA BA
ZEI TEHN1CO-MATERIALE A SO
CIALISMULUI, CREȘTEREA RA
PIDA A FORȚELOR DE PRODUC
ȚIE, IN VEDEREA DESAVIRȘIR1I 
CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE IN 
REPUBLICA POPULARA ROMI- 
NA.

PRIN ÎNCHEIEREA COLECTI- 
VIZĂRII AGRICULTURII, RELA
ȚIILE DE PRODUCȚIE SOCIA
LISTE VOR CUPRINDE ÎNTREA
GA ECONOMIE NAȚIONALA, 
CARE VA CAP AT A ASTFEL UN 
CARACTER UNITAR.

Planul economic pe anii 1960- 
1965, asigurînd în continuare dez
voltarea proporțională, armonioasă

16.000 apartamente prevederile 
Directivelor Congresului al II-lea al 
partidului.

Ca urmare a procesului de trans
formare socialistă a agriculturii șl 
a dezvoltării schimbului între oraș 
șl sat, a crescut nivelul de trai ma
terial șl cultural al țărănimii mun
citoare. Veniturile țărănimii, pro
venite din valorificarea produselor 
agricole către stat prin contractări 
și achiziții la prețuri remuneratorii, 
au sporit în 1959 cu 30 la sută fața 
de 1955. La aceasta trebuie să se 
mal adauge veniturile bănești rezui. 
tate din vînzările pe care țărănimea 
le face direct la piață, precum șl 
cantitățile sporite de produse con
sumate în gospodărie. In anii 
1955—1959 s-au construit în me
diul rural circa 330.000 locuințe.

Cheltuielile social-culturale ale 
statului cresc de la 6,8 miliarde lei 
în 1955, la 13,4 miliarde lei în 
1960, din care pentru învățămînt și 
cultură 4,3 miliarde lei, pentru o- 
crotirea sănătății și prevederi socia
le 4 miliarde de lei.

Volumul de desfacere a mărfuri
lor cu amănuntul prin comerțul so
cialist va crește, potrivit planului pe 
1960, cu 52 la sută față de 1955. 
La principalele produse desfacerea 
mărfurilor către populație va creș
te în 1960 față de 1955, cu circa 
68 la sută la carne și preparate de 
carne, cu aproape 70 la sută la gră
simi, cu 63 la sută la zahăr șl pro
duse zaharoase, cu circa 136 la sută 
la lapte, cu circa 31 ]a sută la țe
sături șl confecții de bumbac șl 
lînă, cu peste 116 la sută Ia Încăl
țăminte de piele.

Pentru îmbunătățirea deservirii 
populației cu mărfuri, rețeaua de 
desfacere a crescut cu aproape 6000 
de unități comerciale.

La obținerea succeselor poporului 
romîn pe frontul construcției socia
liste un rol deosebit de important îl 
are puternicul sprijin economic, teh
nic și științific pe care ni-1 acordă 
Uniunea Sovietică, relațiile de co
laborare și într-ajutorare tovără
șească statornicite între țările la
gărului socialist.

Îndeplinirea prevederilor Direct!-, 
velor celui de-ai II-lea Congres al 
partidului a creat baza tehnico-ma- 
terială necesară pentru progresul 
continuu, într-un ritm și mai înalt, 
al întregii economii naționale în 
anii următori.
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a întregii economii, va avea urmă
toarele obiective principale ;

1. Concentrarea șl pe viitor a 
principalelor eforturi în direcția in. 
dustrlalizării socialiste ; dezvoltarea 
cu prioritate a industriei grele, cu 
pivotul ei, industria constructoare de 
mașini, care să asigure creșterea în 
ritm susținut a tuturor ramurilor 
economiei naționale.

O deosebită atenție se va acorda 
dezvoltării resurselor energetice, 
precum șl bazei de materii prime, 
în scopul prelucrării șl valorificării 
ei superioare.

2. Lărgirea șl consolidarea rela
țiilor de producție socialiste Ia sate, 
Inchelndu-se în această perioadă 
procesul de transformare socialistă 
a agriculturii.
,. Dezvoltarea economică a gospo
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■umulare nece- 
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consum desti-

n.'t îmbunătățirii continue a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii.

In vederea înfăptuirii obiective
lor polltico-economice trasate pen
tru perioada 1960—1965, planul de 
șase ani de dezvoltare a economiei 
naționale va prevedea

Industria
VALOAREA PRODUCȚIEI GLO

BALE INDUSTRIALE VA FI IN 
ANUL 1965 DE APROXIMATIV 
2.1 ORI MAI MARE DECIT IN 
1959. CORESPUNZTND CU UN 
RITM MEDIU ANUAL DE CREȘ
TERE DE CIRCA 13 LA SUTA.

Producția industriei mijloacelor 
de producție (grupa A) va crește îh 
1965 de circa 2,2 ori față de 1959, 
iar producția industriei bunurilor 
de consum (grupa B) va crește de 
circa 2 ori.

Pentru asigurarea ritmului Intens 
de dezvoltare a industriei și a ce
lorlalte ramuri ale economiei națio
nale, principalele eforturi se vor în
drepta spre Siderurgie, construcția 
de mașini, energie electrică, indus
tria chimică, precum șt spre Inten
sificarea lucrărilor de descoperirea 
noi zăcăminte care să lărgească 
baza de materii prime.

La principalele produse indus
triale se vor atinge următoarele ni
vele de producție : 

Unitatea 
Ie măsură 1059 1985

Nivelul 
anului 1965 
față de 1959 

t

mil. kWh 6.824 18.500 2.7 ori
mii tone 7.977 11.500—12.500 1,4—1,6 ori
mii tone 11.438 12.200 107 la sută
mii. m3 5.782 13.300 2,3 ori
mu tone 609 1.600 2.6 ori
mii tone 1.064 4.000 3,8 ori
mu tone 1.418 3.300 2,3 ori
uiii tone _ 20—30 _
buc. 11.000 25.000 2,3 ori

)uze buc. 8.008 16.000 2 ori
c trice buc. _ 95 _

buc. 3.581 6.000 1,7 ori
ferea me- buc. 3.116 7.500—8.000 2,4—2,6 ori

buc. 72 135—140 1,9 ori
MW 467 1.100 2,4 ori
buc. 52 400 7,7 ori

itică mii tone 171 500 2,9 ori
100% mii tone 52 500 9,6 ori

mii tone __ 50 —
i sintetice mii tone 5,8 peste 95 peste 16 ori

inii tone 0.3 13 43 ori
mii buc. 312 1.100 3.5 ori
mii tone 127 374 2,9 ori
mii tone 2.850 6.500 2,3 ori

lomerate mii tone 17 peste 300 18 ori

mii lei 811 2.480 3,1 ori
mu buc. 167 300 1,8 ori
mii buc. 130
mii buc. 157 450 2,9 ori
nni buc. 4.1 50 12,3 ori
nul. m.p. 287 540—550 1,9 ori
mii. buc. 30.5 peste 70 peste 2,3 ori
mil. per. 28,2 45 1,6 or.
mu tone 241 610 2,5 ori
mii tone 60 200 3,3 ori
mu tone 242 460 1,9 ori
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ă în sectorul 
EȘTI ERE este 
irea rațională a 
■.ontlnuarea lu
ci șl a mecanl- 
restlere, valori- 
a lemnului șt 
lei în întreprin- 
erestea, placaj,

furnir, plăci flbrolemnoase șl plăci 
aglomerate, parchete, mobilă și alte 
articole de larg consum. Valoarea 
ce se va obțlne pe m,c. masă lem
noasă exploatată va crește în 1965 
cu circa 80 la sută față de 1959.

Se prevede concentrarea mai ac
centuată a Industriei lemnului în în
treprinderi cu profil complex, în- 
locuindu-se în cea mai mare parte, 
pînă în 1965, unitățile de producție 
mici care lucrează neeconomic.

Producția principalelor produse 
ale industriei lemnului va crește în 
1965 față de 1959 la placaj de 
peste 4 ori, la mobilă de circa 8 ort 
și se vor produce în 1965 peste 
300.000 tone plăci aglomerate și fi- 
brolemnoase.

Se vor executa lucrări de împă
durire pe o suprafață totală de peste 
400.000 ha., în zonele despădurite 
și unde se vor executa tăieri, însă 
fără a se afecta terenurile folosite 
pentru pășuni și finețe.

INDUSTRIA UȘOARA. In vede
rea satisfacerii cererilor crescînde 
de țesături, tricotaje, confecții și 
încălțăminte ale populației, produc
ția globală a Industriei ușoare va 
crește în perioada 1960—1965 de 
circa 2,1 ori.

Producția de țesături de bumbac, 
lînă, mătase, In șl cînepa va crește 
de 1,9 ori, ajungînd în 1965 la 
540—550 milioane m.p.

Producția de tricotaje de bumbac, 
lînă șl mătase, pentru lenjerie șl 
îmbrăcăminte exterioară, va crește 
pînă în 1965 de peste 2,3 ori, a- 
Jungînd la peste 70 milioane bucăți.

Producția de fncălțăm’.nle ve a- 
Junge în 1965 la circa 45 milioane 
perechi, adică de 1.6 ori mal mult 
decît în 1959.

Se va îmbunătăți în continuare 

calitatea șl aspectul^produselor In
dustriei ușoare. Se va îmboeățl sor
timentul de țesături’ șl tricotaje din 
fire subțiri din bumbac și lină, din 
fire șl fibre sintetice, cu noi mode
le de Îmbrăcăminte și încălțăminte.

Vor fi Introduse sau extinse proce, 
dee tehnologice noi, prin care se 
vor obține, țesături neșlfonablle. țe
sături care nu se contractă la spă
lat. încălțăminte flexibilă și mai u 
șoară.

Pentru realizarea cantitativă șl 
calitativă a producției prevăzute și 
a îmbogățirii sortimentului, se vor 
moderniza șl reutila tn primul rînd 
întreprinderile existente, folos’nd 
astfel în condiții mal economice con
strucțiile industriale.

Se prevede dezvoltarea șl moder
nizarea unor întreprinderi din in
dustria textilă șl de încălțăminte, 
precum și construirea unor între
prinderi noi, între care o filatură de 
mătase naturală, o țesător!e de mă
tase. 3 fabrici de tricotaje șl altele, 
înzestrate cu mașini moderne de 
inaltă productivitate.

In INDUSTRIA ALIMENTARA, 
producția va crește in 1965 față de 
1959 de aproape 2 ori. Eforturile 
vor fi îndreptate spre sporirea ac
centuată a producției, lărgirea con
tinuă a sortimentelor, îmbunătățirea 
considerabilă a calității șl a prezen
tării produselor. Va crește producția 
la carne de circa 2.5 ori, la pește 
de 3,5 orj. la ulei comestibil de 
peste 3.3 ori, la unt de circa 2.7 ori, 
la lapte de consum de peste 4 ori. 
Iar la zahăr de circa 1,9 ori.

Pe lîngă reutilarea șl dezvoltarea 
unităților existente, în industria a- 
limentară, în perioada 1960—1965, 
vor intra în funcțiune 4 fabrici noi 
de zahăr, o fabrică de ulei, 3 fabrici 
de lapte praf, precum șl fabrici de 
bere, abatoare, mori, fabrici de pîl- 
ne etc.

In cadrul abatoarelor se vor crea 
secții pentru producția preparatelor 
de carne, secții pentru prelucrarea 
cărnii de pasăre șl a subproduselor, 
precum șl spații frigorifice.

Se va moderniza rețeaua de apro
vizionare cu lapte, dotîndu-se cen
trele de preluare cu agregate de 
răcire, cisterne Izoterme. Iar pentru 
transport, unitățile vor fi dotate cu 
autodube izoterme șl frigorlfere.

In vederea sporirii resurselor de 
pește se vor lua măsuri pentru creș
terea producției în apele interioa
re. prin amenajări de Iazuri, eleș- 
tee, bălți, bazine de retențle a ape
lor șl se va extinde pescuitul marin.

In unitățile existente șl în unită
țile ce se vor construi tn Industria 
alimentară, se vor Introduce linii 
continue de fabricație, mecanizate 
șl automatizate, care, pe lingă o 
productivitate sporită, vor asigura 
menținerea vitaminelor șl a valorii 
nutritive a produselor, stabilitatea 
calității șl condiții optime de Igienă.

Se va acorda o atenție deosebită 
dezvoltării rețelei frigorifice pentru 
păstrarea produselor și menținerea 
calității lor. Față de 1959 spațiul 
frigorific din întreprinderile Indus
triale, antrepozite șl depozite ali
mentare va fi de circa 3 ori mai 
mare, mijloacele de transport frigo
rifice. (vagoane, autodube șl cister
ne frigorifice șl izoterme) vor fi 
de 4—5 ori mal multe, iar numărul 
agregatelor frigorifice (dulapuri și 
vitrine frigorifere) pentru deser
virea rețelei comerciale cu amănun
tul șl a unităților colective (creșe, 
cămine, cantine, spitale etc.) va 
spori de circa 10 ori.

Capacitățile de înmagazinare vor 
spori cu peste 230.000 m.p. prin 
construcții de silozuri, depozite pen
tru materii prime șl produse finite.

Agricultura
1. PRODUCȚIA GLOBALA A- 

GRICOLA va crește pînă în anul 
1965 cu 70 -80 la sută față de a- 
nul 1959.

In această perioadă se prevede 
încheierea procesului de colectiviza
re a agriculturii.

Va trebui acordată o șl mal mare 
atenție dezvoltării gospodăriilor a- 
gricole colective, întăririi lor eco- 
nomico-organizatorbce. Gospodării le 
colective, pe care statul le sprijină 
prin mecanizare, credite, semln’e de 
sol. îndrumare agrotehnică, trebuie 
să dezvolte multilateral gospodăria 
lor obștească, să sporească continuu 
producția vegetală și animală.

Un rol deosebit de important în 
realizarea sarcinii de creștere a pro
ducției agricole revine gospodării
lor agricole de stat, ca mari produ
cătoare de cereale și produse ani
male, ca exemplu, în gospodărire so
cialistă, ca factor de seamă in ras- 
pindlrea metodelor agro-zootehn‘.ce 
celor mai avansate.

însemnate fonduri șl mijloace 
materiale vor fi îndreptate spre ri
dicarea continuă a nivelului de me
canizare a agriculturii. Stațiunile de 
mașini $1 tractoare trebuie să-șl îm
bunătățească continuu activitatea 
lor șl să execute lucrările la timp șl 

de bună caJjtate La sfirșitul perioa
dei ■ 1960—1965 in agricultură 
vor lucra un număr de circa 
100.000 de tractoare fizice, peste 
70.000 semănători, peste 43.000 
combine de cereale păloase, peste 
8.000 combine de porumb, precum 
șl alte mașini agricole. Ca urmare, 
în anul 1965 vor reveni pe un trac
ta fizic 100 ha. teren arabil față 
de 270 ha. țn 1959.

Agricultura va folosi in anul 
1965 circa 40 milioane tone îngră
șăminte organice, peste 2 milioane 
tone îngrășăminte minerale (500.000 
tone substanță activă) șl cantități 
însemnate de lnsecto-fungiclde.

In perioada 1960—1965 se vor 
executa importante lucrări de îmbu
nătățiri funciare. Pînă la sfîrșltul a- 
nulul 1965 se prevede a se ajunge 
la o suprafață de circa 1 milion 
hectare îndlguite șl desecate șl cel 
puțin 800.000 ha. Irigate.

Se va da o atenție deosebită gos
podăririi apelor pentru nevoile a- 
grlculturll, ale industriei șl ale ali
mentării centrelor populate.

înzestrarea tehnică și folosirea 
rațională a mașinilor, folosirea 
In măsură mal mare a îngrășăminte
lor, executarea lucrărilor agrotehni
ce de bună calitate, în termene mat 
scurte șl în perioade optime, vor a- 
slgura creșterea producției agricole, 
a productivității muncit șl reduce
rea costurilor de producție

2. PRODUCȚIA DE CEREALE. 
In dezvoltarea agriculturii se va a- 
corda in continuare o atenție deose
bită producției de cereale, mai ales 
de grlu și porumb. Producția tota
lă de cereale și leguminoase boabe 
se prevede să ajungă în 1965, în 
condiții climatice normale, la 14— 
16 milioane tone. Pînă în anul 1965 
lucrările necesare culturii griului 
vor fi mecanizate în proporție de 
80—90 la sută. Prin folosirea nu
mărului sporit de tractoare, mașini 
agricole, termenul de executare a 
lucrărilor de insămînțare se va 
scurta la 8—10 zile. Iar al celor de 
recoltat la 7—8 zile.

Se prevede extinderea șl gene
ralizarea în producție a unor noi 
soiuri de griu, de înaltă productivi
tate șl de calitate superioară, mal 
timpurii, rezistente la ger și secetă, 
la boli șl dăunători și îndeosebi re
zistente la cădere, pentru a ușura re
coltarea mecanizată. Pînă în anul 
1965 întreaga suprafață cultivată 
cu grîu se va însămînța numai cu 
sămință din soiuri selecționate.

In condițiile unui an agricol nor
mal, producția de grîu urmează să 
ajungă ia 5—5.4 milioane tone, rea. 
lizîndu-se o recoltă medie de circa 
1.800 kg. grîu la ha. pe întreaga 
agricultură și de circa 2.500 kg. la 
ha. în gospodăriile agricole de stat.

Pînă în anul 1965 se va asigura 
mecanizarea culturii porumbului în 
proporție de 90 la sută la arat șl 
însămînțat. de 40 Ia sută la lucră
rile de întreținere a culturilor șl 
într-o proporție de 35 la sută la lu
crările de recoltat. Se vor extinde în 
anii următori arăturile adîncl de 
toamnă pe întreaga suprafață culti
vată cu porumb, ceea ce va contri
bui substanțial la sporirea produc
ției la hectar.

Se va acorda o mare atenție ge
neralizării în producție a seminței 
de porumb dublu hibrid de mare 
productivitate șl se vor crea șl răs- 
pîndi în producție hibrizii dubli de 
porumb autoluonl mal bine adaptați 
condițiilor de cultură din țara noas
tră, mai timpurii șl mai rezistențl la 
secetă și la șiștăvire.

Suprafața totală cultivată cu po
rumb va continua să se mărească a- 
jungînd de la 3.665.000 ha în 
1959, la peste 4 000.000 ha. în 
1965 din care circa 1.200.000 
ha cu porumb pentru siloz.

Se prevede ca în 1965 să se ob
țină o producție totală de 8—9 mi
lioane tone porumb boabe.

Sporirea producției de porumb se 
va realiza. în primul rînd, prin mă
rirea recoltei la hectar, care va 
putea să ajungă în condițiile unul 
an agricol normal, în medie pe 
țară la 2.500—2.800 kg. iar în gos- 
podarii le agricole de stat la 3.200—• 
3.500 kg.

3. CREȘTEREA ANIMALELOR. 
In anii 1960—1965 se va acorda în 
continuare atenție dezvoltării zoo
tehniei, pentru care există condiții 
deosebit de favorabile în țara noas
tră. In centrul preocupărilor va sta 
creșterea numărului și productivită
ții bovinelor șl în special • vacilor 
de lapte. Pînă în 1965 se va putea 
ajunge )a un efectiv de aproxima
tiv 5.800.000 bovine, față de 
4.450.000 în 1959, din care vaci 
aproximativ 2.900.000 față de 
2.156.000 în 1959.

Se prevede creșterea numărului 
de vaci în gospodărltle agricole de 
stat șl a vacilor proprietate obșteas
că a gospodăriilor agricole colective. 
In sectoru] agricol de stat numărul s 
vacilor va trebui să crească de ia 
60.000 în 1959, la peste 300.000 
în 1965.

Se prevede ca In 1965 *ă se a- 
jungă la circa 13 milioane ovine, 
din care peste 8.5 milioane cu lină 
fină șl semîfină.

In vederea îmbunătățirii raselor 
de animale, se vor folosi într-o mă
sură mal mare Insămînțărlle artifi
ciale la vaci șl ol. ajungîndu-se ca 
In anul 1965 să fie însămînțate ar
tificial 50—60 la sută din numărul 
ae vaci și de ol.

Efectivul de porci va trebui să 
ajungă în 1965 la circa 7.500.000. 
față de 4.300.000 în 1959, punîn- 
du-se accentul pe creșterea porcine
lor din rasele precoce de carne.

O mare extindere va trebui să 
capete creșterea păsărilor pentru 
carne și ouă; se vor organiza mari 
crescătorii mecanizate în apropierea 
orașelor și centrelor Industriale im
portante.

Se prevede ca producția totală 
de carne să se dubleze, ajungînd 
în 1965 la 1.700.000—1.800.000 
tone greutate vie. Din această pro
ducție. circa 900.000 tone va fi 
carne de porc, circa 600.000 tone 
carne de bovine, circa 120.000 tone 
carne de oaie șl circa 120.000 tone 
carne de pasăre. Ca urmare, produc
ția totală de carne greutate vie ta 
100 ha. se prevede să ajungă în 
1965 la circa 12,5 tone față de 6 
tone în 1959.

Se prevede ca producția totală de 
lapte să ajungă în anul 1965 ta pes
te 50 milioane hl. față de circa 25 
milioane hl. în 1959, revenind circa 
375 hl. la 100 ha față de 177 hl. 
în 1959.

Producția de ouă va crește ]a 
4,5—5 miliarde bucăți față de a- 
proape 2,2 miliarde bucăți în 1959.

In vederea acoperirii nevoilor in
dustriei se prevede ca în 1965 pro
ducția de lînă să ajungă de la 
21.000 tone obținute în 1959, 1a 
circa 37.000 tone, din care circa 
27.000 tone lînă fină șl semîfină.

Pentru creșterea productivității 
muncii și scăderea prețului de cost 
al produselor animale, se vor meca- 
nlza principalele procese de produc
ție zootehnice care cer un volum 
mare de muncă șl aceasta în primul 
rînd la gospodăriile agricole de 
stat.

Porumbul, și mal ales porumbul 
de siloz, trebuie să devină furajul 
principal In hrănlrea animalelor.

Pentru a se asigura o cantitate 
mai mare de furaje se vor extinde 
culturile duble șl intercalate, pre
cum șl suprafețele cultivate cu plan
te bogate în proteine ca lucernă, 
trifoi, mazăre și sola furajeră. Prin 
lucrări de ameliorare, îngrășare Și 
întreținere, producția pășunilor șl 
fînețelor naturale trebuie să se mă
rească de la 4.000 kg. masă verde 
la hectar, cît este astăzi, ta cel pu
țin 10.000 kg. în 1965.

Se va organiza producția Indus
trială a furajelor combinate. De ase
menea, se vor valorifica rezidurile 
industriale bogate în proteine. în 
specia) făina de sînge, de carne, de 
oase șl se va extinde folosirea me- 
lasei, borhoturilor, țărîțelor șl șro- 
turllor. precum șl a proteinelor sin
tetice în furajarea animalelor.

4. CULTURA PLANTELOR 
TEHNICE, LEGUMELOR ȘI CAR
TOFULUI. Se prevede sporirea pro
ducției de sfeclă de zahăr la hectar, 
pînă în 1965, la circa 25.000 kg. 
față de 17.000 kg. în 1959.

Prin mărirea suprafețelor Irigate 
șl prin folosirea unor cantități mai 
mart de îngrășăminte organice șl 
minerale, se vor asigura producții 
mai mari la hectar șl recolte anuale 
mal stabile. De asemenea, se vor 
Introduce în cultură noi soluri de 
semințe monogerme șl cu conținut 
ridicat de zahăr.

Se va cultiva anual o suprafață 
de peste 500.000 ha cu Roarea- 
soarelul, punîndu-se un accent mat 
mare pe sporirea producției la hec
tar, astfel ca în 1965 să se realizeze 
cel puțin 1.500 kg în medie la hec
tar.

Producția de carton va crește de 
]a circa 2.900.000 tone în anul 
1959, la 4,5—5.000.000 tone în 
1965, prin sporirea producției la 
hectar, care trebuie să ajungă, pe 
țară, la peste 15.000 kg.

Suprafața cultivată cu legume va 
ajunge pînă la circa 185.000 ha., 
prevăzîndu-se o producție de circa 
3.300.000 tone. Producția de legu
me va crește prin extinderea supra
fețelor irigate. Se vor dezvolta zone 
șl unități specializate în Jurul ora
șelor mari șl al centrelor Industria
le și se vor extinde suprafețele cul
tivate cu legume în sere șl răsad
nițe

5. POMICULTURA ȘI VITICUL
TURA. Pentru mărirea producției 
de fructe, se prevede extinderea 
plantațiilor de pomi de la 190.000 
ha. în 1959 pînă la 300 000 ha, în 
1965. Orientîndu-ne spre îmbună
tățirea raportului dintre specii, ur-

(Continuare in pag. 6-a)
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mează ca in anul 1905 circa 33 la 
sută din totului pomilor să fie meri 
șl peri, 17 la suta cireși, vișini, 
calși șl piersici. Se prevede ca pro
ducția de fructe să ajungă, în con
diții climaterice normale, la circa 
1.7'00.000 tone în 1965 față de 
1.170.000 tone 1n 1959.

In cultura vițel de vie ’ accentul 
principal se va pune pe îmbunătă
țirea calitativă a patrimoniului vi
ticol. aslgurîndu-se o dezvoltare 
deosebită varietăților de struguri de 
masă șl pentru vinuri de calitate 
superioară

Se prevede ca în anul 1965 su
prafața viilor să crească la peste 
300.000 ha., de pe care să se obțină 
în ănl normali de climă o produc
ție de circa 1.400.000 tone stru
guri cu aproape 50 la sută mai 
mulțl decît producția medie pe ulti
mii 5 ani

Noile plantații se vor face în pri
mul rind în bazinele viticole pe 
baza lucrărilor de zonare a produc
ției agricole șl a raionării soiurilor 
și îndeosebi pe terenuri în pantă, 
erodate, pe terenuri nisipoase, care 
nu pot fi valorificate în mod eco
nomic prin alte culturi. Se vor face 
plantări sistematice care să permită 
mecanizarea lucrărilor viticole. Se 
va urmări stabilirea unui raport just 
între producția strugurilor de masă 
și a celor pentru vin, astfel ca pon
derea strugurilor de masă să creas
că la circa 30 la sută din totalul 
producției.

Investiții — construcții
Pentru a se asigura dezvoltarea 

forțelor de producție în ritmul șl 
la nivelul prevăzut șl țlnînd seama 
de creșterea treptată a resurselor 
materiale și financiare, SE PREVE
DE PENTRU PERIOADA 1960— 
1965 UN VOLUM DE INVESTIȚII 
DIN FONDURILE STATULUI DE 
170—180 MILIARDE LEI, DE 
CIRCA DOUA ORI MAI MARE 
FAȚA DE PERIOADA 1954— 
1959. Se prevede că gospodăriile 
agricole colective, cooperația mește
șugărească și cooperația de consum 
vor realiza diu fonduri proprii pen
tru nevoile dezvoltării lor economice 
un volum de investiții de peste 11 
miliarde lei

Partea cea mai mare din Investi
țiile statului — șl anume 58—59 la 
suta — va fi îndreptată spre conti
nuarea dezvoltării industriei, din 
care circa trei sferturi vor fi alo
cate ramurilor industriale hotărî- 
toare ale economiei naționale. Ast
fel. circa 32 la sută din aceste in
vestiții vor fi alocate pentru crește
rea bazei energetice (combustibil și 
energie electrică), circa 23 la sută 
pentru industria metalurgică și a 
construcțiilor de mașini și circa 20 
la sută pentru industria chimiei. Din 
totalul investițiilor pentru industrie 
se va aloca circa 11 la sută pentru 
Industria ușoara și alimentară.

In vederea creării condițiilor ma
teriale necesare sporirii însemnate a 
producției agricole, în perioada 
1960—1965 se prevede pentru agri, 
cultură un volum de investiții de 
circa 13 la sută din totalul investi
țiilor de stat.

In ramura transporturilor șl tele
comunicațiilor. investițiile în pe
rioada 1960—1965 vor fi de circa 
doua ori mai mari decît în perioada 
1954—1959 reprezentînd circa 9 ia 
sută din volumul total al investi
țiilor.

Se preveue ca peste 11 la sută 
din volumul total al investițiilor să 
fie alocat acțiunilor social-culturale: 
construcții de locuințe, dezvoltarea 
invățămîntului de toate gradele, o- 
crotlrea sănătății, cercetări științi
fice și cultură.

Orientarea generală a investițiilor 
are în vedere mărirea ritmului re- 
producției socialiste lărgite și creș
terea mai rapidă a venitului națio
nal, în scopul ridicării continue a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii.

in raport cu ritmul de dezvoltare 
al economiei, volumul total al con
strucțiilor va crește în 1965 de cir-, 
ca 2 ori fată de anul 1959.

c> Tnnnnnnnrinnnnf

Progresul tehnic 
și cercetările științifice
O condiție principală pentru în

deplinirea cu succes a planului eco
nomic pe anii 1960—1965 este in
troducerea tehnicii celei mai noi în 
toate ramurile economiei naționale. 
Se va acorda o deosebită atenție 
mecanizării și automatizării com
plexe a producției, proceselor teh
nologice avansate, specializării și 
cooperării în industrie, introducerii 
în producție a realizărilor științei șl 
tehnicii moderne.

Cercetarea științifică este che
mată să dea o contribuție importantă 
ia introducerea tehnicii noi șl la 
soluționarea problemelor tehnlco- 
economfce pe care le ridică dezvol
tarea economiei naționale.

Cercetările științifice în dome
niul agriculturii vor urmări crearea 
de hibrizi de porumb, de noi soiuri 
de grîu șl alte plante agricole, de 
mare productivitate, perfecționarea 
metodelor agrotehnice diferențiate 
pe zone pedo-climatice, ameliorarea 
raselor de animale.

In biologie se vor Intensifica cer
cetările în special în sectoarele ge
neticii, fiziologiei, biochimie! și bio
fizicii, cu aplicații practice în me
dicină șl agricultură.

In științele medicale, pe lîngă 
continuarea studiilor privind viro
zele, bolile reumatismale, pulmonare 
șl profesionale, se vor dezvolta în 
mod deosebit cercetările în dome
niul holilor cardiovasculare șl can
cerului. precum șl în pediatrie.

Creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului 
de cost și îmbunătățirea 

continuă a calității, 
oroduse!»

Creșterea continuă șl în ritm sus
ținut a productivității muncii în 
toate ramurile producției materiale 
reprezintă condiția ridicării perma
nente a nivelului de trai al oame
nilor muncii și factoruj hotărîtor al 
victoriei orînduirii socialiste.

In următorii șase ani, producti
vitatea muncii pe salariat, pe ansam- 
blul industriei, va crește cu circa 
60—65 la sută, ca urmare a Intro
ducerii tehnicii noi, folosirii mai 
bune a tehnicii existente, adînclrii 
specializării producției și lărgirii co
operării întreprinderilor, extinderii 
pe scară largă a metodelor de mun
că avansate, ridicării calificării ca
drelor, îmbunătățirii continue a or
ganizării muncii și ridicării pe o 
treaptă mai înaltă a întrecerii so
cialiste.

Reducerea sistematică a prețului 
de cost în industrie, transporturi, 
construcții, agricultură, a cheltuie
lilor de circulație în comerțul so
cialist constituie sursa principală 
pentru creșterea acumulărilor nece
sare investițiilor și pentru ridica
rea continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Prețul de cost în industria repu
blicană se va reduce pînă la Unele 
anului 1965 cu 15—16 la sută față 
de 1959.

In stațiunile de mașini și trac
toare, prețul de cost ai hectarului 
de arătură normală urmează să scadă 
cu circa 40 la sută.

In gospodăriile agricole de stat 
trebuie luate toate măsurile nece
sare în vederea scăderii prețului de 
cost ia principalele produse agrico
le vegetale șl animale, în medie cu 
cel puțin 30 la sută față de reali
zările anului 1959. In comerțul so
cialist. nivelul cheltuielilor de cir
culație se va reduce cu circa 25 la 
sută față de 1959.

In perioada 1960—1965, econo
miile totale provenite din reducerea 
prețului de cost și a cheltuielilor de 
circulație față de 1959 vor însuma 
circa 80 82 miliarde de lei.

Dezvoltarea 
invățămîntului

Principalele sarcini ale învăță- 
mîntului în perioada 1960—1965 

sînt • încheierea generalizării învă- 
țămîntului de 7 ani pînă în anii 
1962—1963 ; pregătirea muncitori
lor calificați, a cadrelor medii și 
superioare necesare dezvoltării eco
nomiei naționale, culturii și ocrotirii 
sănătății ; legarea tot mai strinsă a 
învățămîntulul cu practica construc
ției socialiste. In această perioadă 
va începe trecerea treptată la învă- 
țămîntul general de 8 ani durata în
vățământului de cultură generală a- 
jungînd astfel la 12 ani.

Pentru lărgirea bazei materiale 
a învățămîntulul de toate gradele 
se vor acorda, din fondurile statu- 
lut, Investiții de peste două ori mal 
mari decît în perioada 1954—1959.

In anii 1960—1965 se vor con
strui circa 15.000 săli de clasă, din 
care circa 4 000 săli de clasă în șco. 
Iile de cultură generală în orașe și 
centre muncitorești șl circa 11.000 
săli de clasă în localitățile rurale.

In anii 1960—1965 se vor pre
găti în școli profesionale și teh
nice șl vor intra în producție noi 
cadre de muncitori calificați în nu
măr de circa 260.000, peste 
100.000 cadre tehnice medii și cir
ca 54.000 cadre cu pregătire supe
rioară.

In învățămînUil superior se va da 
o atenție deosebită învățămîntulul 
tehnic, numărul celor admiși în a- 
nul 1 al institutelor tehnice mărln- 
du-se pînă în 1965 de aproape 2 
ori față de 1959. In 1965, numă
rul total al inginerilor In economia 
națională va fl de aproximativ 
80 000 față de circa 59.000 în 
1959.

Pentru a da posibilitate unul nu
măr tot mal mare de oameni al 
muncii să absolve școlile medii și 
superioare, fără scoatere din pro
ducție, se va dezvolta în continuare 
învătămîntul serai șl fără frecvență.

Zenitul naponai 
ți creșterea bunăstării 

oamenilor muncii
CREȘTEREA VENITULUI NA

ȚIONAL ASIGURA INTENSIFI
CAREA RITMULUI REPRODUC
ȚIEI SOCIALISTE LĂRGITE ȘI 
RIDICAREA CONTINUA A NIVE
LULUI DE TRAI AL OAMENILOR 
MUNCII.

Dezvoltarea economiei naționale 
in proporțiile prevăzute va avea 
drept rezultat creșterea venitului 
național de 1,7 -1,8 ori în 1965 față 
de 1959. Fondul de consum al popu- 
lație( va crește în această perioadă 
de 1,6—1,7 ori.

In toate ramurile economiei națio
nale va continua să se aplice cu 
consecvență politica de cointeresare 
materială a oamenilor muncii pe 
baza principiului socialist al repar
tiției după cantitatea și calitatea 
muncii depuse.

SALARIUL REAL AL MUN
CITORILOR, INGINERILOR, TEH
NICIENILOR ȘI FUNCȚIONARI
LOR VA CREȘTE PINA IN 1965 
CU CIRCA 40—45 LA SUTA FAȚA 
DE NIVELUL REALIZAT IN A 
DOUA JUMĂTATE A ANULUI 
1959, în urma aplicării măsu
rilor hotărîte de Plenara C. C. al 
P.M.R. din iulie 1959 cu privire la 
ridicarea nivelului de trai. Calea 
principală de creștere a salariului 
real va fl mărirea salariului nominal 
corespunzător ridicării productivității 
muncii, precum șl scăderea treptată 
a prețurilor de vînzare a bunurilor 
de consum, ca urmare a reducerii 
prețuluj de cost. In toate ramurile

II.
Liniile directoare ale programului 

de dezvoltare a economiei naționale 
în perspectivă

Directivele pentru dezvoltarea 
economiei naționale pe anii 1960— 
1965 reprezintă un mă-eț program 
de muncă și de luptă al partidului șl 
al întregului popor; îndeplinirea 
prevederilor cuprinse în aceste Di
rective va ridica economia națio
nală pe o treaptă superioară, creînd 
condițiile unul nou șl puternic avînt 

și întreprinderile, productivitatea 
muncii vr trebui să eased mai 
ranid decît salariul mediu, pentru a 
asigura reducerea continuă a prețu
lui de cost sj sporirea acumulărilor. 

VENITURILE REALE ALE ȚĂ
RĂNIMII VOR CREȘTE CU CIRCA 
40 LA SUTA IN 1965 FAȚA DE 
1959, ca urmare în principal a spo
ririi însemnate a producției agrlcoie 
și mal ales a produoțlei-marfă, prin 
valorificarea produsele agricole că
tre stat pe calea contractărilor și a- 
chizițiilor.

Creșterea veniturilor salariaților șl 
țărănimii va asigura o sporire Im
portantă a consumului de mărfuri și 
dezvoltarea serviciilor către popu
lație

Volumul desfacerilor de mărfuri 
eu amănuntul prin comerțul socialist 
va spori de circa 2 ori.

In vederea îmbunătățirii deservirii 
populației, rețeaua comercială cu a- 
mănuntul va crește cu circa 5.000 
unități, care trebuie să fie reparti
zată mal bine teritorial și mal aproa
pe de consumatorL

Se va dezvolta producția indus
triei locale, pe baza valorificării mai 
intense a materiilor prime locale, 
ținîndu-se seama de cerințele popu
lației

Pentru dezvoltarea activității cul
turale și artistice se vor construi noi 
așezăminte de artă șl cultură ; teatre, 
cluburi muncitorești, case de cultură 
și biblioteci; se va dezvolta baza 
materială a culturii fizice și sportu
lui de masă.

Se vor construi circa 200 cinema
tografe noi și se va înzestra rețeaua 
cinematografică de la sate cu peste 
4.000 aparate.

Rețeaua de radiodifuziune și tele
viziune va fl dezvoltată pentru ca 
emisiunile să acopere pînă în 1965 
Întreg teritoriul țării. In acest scop 
se vor Instala 21 posturi noi de 
radioemlsle și 12 de televiziune.

In domeniul ocrotirii sănătății se 
va pune accentul pe măsuri cu ca
racter preventiv, prin dezvoltarea 
activității antiepidemice și de igienă, 
sporirea măsurilor de protecție a 
muncii și de prevenire a bolilor 
profesionale și a accidentelor. Se va 
dezvolta și îmbunătăți continuu asis
tența medicală ambulatorie, se vor 
construi circa 100 policlinici noi în 
raioane șl centre urbane.

Se va îmbunătăți asistența medi
cală ce se acordă în circumscripțiile 
rurale. Se va mări numărul circum
scripțiilor sanitare ; se va asigura 
înzestrarea rețelei sanitare cu apa
ratură tehnico medicală în cantități 
suficiente șl de un nivel corespun 
zător

In domeniul gospodăriei comunale, 
rețeaua de distribuție a apei pota
bile va crește în următorii 6 ani cu 
circa 1.700 km. ; se va Introduce a- 
llmentarea cu apă potabilă în încă 
circa 30 orașe.

Rețeaua de canalizare va crește cu 
circa 1.700 km. ; pînă în 1965 se va 
introduce canalizarea în alte circa 
20 orașe

Se va dezvolta rețeaua de hote
luri, parcuri șl spații verzi și se va 
intensifica acțiunea de modernizare 
a străzilor.

Transportul orășenesc de persoane 
se va îmbunătăți prin sporirea par
cului de mijloace de transport în 
comun, în special prin dezvoltarea 
parcului de autobuze. Pînă în 1965 
numărul total al vehiculelor va crește 
cu peste 2.000. i

In anii 1960—1965 se vor elec 
trlflca peste 4.000 sate, adică de 3 
ori mal mult decît în anii 1954— 
1959.

al forțelor de producție și a creșterii °
bunăstării poporului. °

Planul de 6 ani va constitui prima Q 
etapă a programului de perspectivă o
al dezvoltării economiei naționale “
pînă In anul 1975 a cărui schiță s-a ®

o 
(Continuare in pag. 7-a)
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EXTRASE DIN PROIECT
DIRECTIVELE CONGRESULUI AL Ill-lea AL P. M. R.

pentru planul de dezvoltare a economiei naționale
pe anii 1960-1965 și pentru programul economic de perspectivă
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îulbcmit pd, baza studiilor efectuate 
Xîn ultimii doi ani.

PROGRAMUL DE DEZVOLTA- 
* RE A ECONOMIEI NAȚIONALE 

IN PERSPECTIVA VA FI ORIEN
TAT IN DIRECȚIA CREȘTERII 
INTENSE ȘI MULTILATERALE A 
FORȚELOR DE PRODUCȚIE. IN 
VEDEREA DESAVIRȘIRII CON
STRUCȚIEI SOCIALISTE Șl TRE
CERII treptate la construi
rea COMUNISMULUI

ACEST PROGRAM VA TREBUI 
SA ASIGURE DEZVOLTAREA 
ARMONIOASA A TUTUROR RA
MURILOR ECONOMIEI NAȚIO
NALE ACORDINDU SE IN CON
ȚIN UĂRE PRIORITATE INDUS
TRIEI GRELE, PRECUM ȘI REA
LIZAREA UNUI ASEMENEA BEL- 
ȘUG DE PRODUSE CARE SA 
PERMITĂ RIDICAREA BUNĂS
TĂRII POPORULUI MUNCITOR 
LA NIVELUL CELOR MAI AVAN 
SATE ȚARI DIN LUME.

Din studiile efectuate, care stau 
la baza schiței-program, rezultă po
sibilitatea creșterii PRODUCȚIEI 
INDUSTRIALE în urmăiorij 15 ani 
de peste 6 ori față de anul 1959. IN 
1975 PRODUCȚIA VA PUTEA SA 
AJUNGA LA UN NIVEL DE PES
TE 26 ORI MAI MARE DECIT 
1938

Creșterea continua a nivelului 
trai al populație! cere sporirea
măsură însemnată a producției bu
nurilor de larg consum, astfel incit 
sa se asigure apropierea consumului 
principalelor produse pe locuitor ce 
nivelul pe care îl vor atinge în pers
pectivă țările astăzi mai dezvoltate 
din punct de vedere economic.

Vor fi create condițiile unei creș- 
ter, masive a producției și producti
vității muncii în agricultură.

Marea gospodărie agricola socia
lista, multilateral dezvoltata în func
ție de condițiile climatice și pedolo- 
giee ale fiecărei zone, va da posibi
litatea obținerii unor randamente su
perioare pe unitate de suprafață, ,a 
un preț de cost în continua scădere.

Producția de cereale va constitui 
și pe v.ilor baza dezvoltării întregii 
producții agricole.

Producția cerealieră șl furajeră 
in special porumbul siloz, precum și 
ridicarea productivității pășunilor și 
fînețelor naturale, vor asigura con- 
di.li pentru un puternic avînt al 
zootehniei; se va pune un accent 
deosebit pe mărirea numărului de 
animale în gospodăriile agricole de 
stat și a tus-mei obștești din gospo
dăriile agricole colective.

O atenție specială se va da plan
telor tehnice (sfecla de zahăr, floa- 
rea-soarelui, plante textile), precum 
și dezvoltării legumiculturii. pomi
cultură și viticulturii.

Dentru a asigura recolte care să 
acopere nevoile de consum și în anii 
cu condiții nefavorabile de climă, în

pe întreg,teritoriul țării.principalele 
lucruri de îmbUnătățlrt funciare (în
diguiri, desecări șl combaterea ero
ziunii) ; se va da o atenție dțesebită 
folosirii raționale șt complexe a 
resu'seior de apă și șe va mări su- 
pr-.fața trișată pînă la circa 2 mi
lioane hectare. " '

Pînă în anii 1968—1970, agricul
tura va fi dotată eu numărul necesar 
de tractoare și mașini agricole, care 
să asigure mecanizarea complectă a 
lucrărilor, executarea lor la timp și 
fn bune condiții. Agricultura va dis
pune de cel puțin 150.000 tractoare 
(revenind un tractor la circa 70 ha. 
teren arabil), 73.000 semănători, 
peste 45.000 combine de păioase, 
18.000 combine de recoltat porumb, 
precum șl un număr mare de alte 
mașli.i agricole.

Se vor folosi pentru toate cultu
rile semințe de soi, selecționate, de 
mare productivitate.

In jurul anului 1975 agricultura 
va primi anual 5—6 milioane tone 
îngrășăminte chimice (echivalent cu
1.5— 2 
activă, 
hectar 
făcute 
cide și

Ca urmare a mecanizării șt chimi
zării agriculturii, folosirii pe scară 
largă a semințelor de soi șl a îmbu
nătățirii raselor de animale, precum 
și a creșterii Importante a numărului 
de specialiști din agricultură, SE 
CONSIDERA POSIBIL CA IN A- 
CEASTA PERIOADA PRODUC 
ȚIA AGRICOLA SA CREASCA DE 
APROXIMATIV 3 ORI, din care 
producția vegetală de peste 2,5 ori 
iar producția animală de peste 4 ori. 
Spre sfîrșitul perioadei ’960—1975 
urmează să se realizeze 20—22 mi
lioane tone cereale șl leguminoase 
boabe, din care 5—6 milioane tone 
griu-secară și 10—12 milioane tone 
porumb ; 8—9 milioane tone sfeclă 
de zahăr; circa 1 milion tone floa- 
rca soarelui; peste 6 milioane tone 
cartofi.

Pe baza creșterii producției cerea- 
lie-e și lurajere se prevede sporirea 
însemnată a șepteiului șl a produc
t’ll animale, astfel ca spre sfîrșitul 
perioadei efectivul de bovine să a- 
jungă la 8—9 milioane capete, din 
care 4—4,5 milioane vaci, iar nu
mărul porcilor la circa 10 milioane 
capete. Din numărul total de 13—14 
milioane ovine, se prevede ca circa 
80 la sută să fie cu lină fină și 
mifină.

Suprafața viilor va ajunge în 
ceasta perioadă la circa 450 mii 
șl a livezilor la circa 550 mii 
reali zîndu-se o producție totală 
3—3,5 milioane tone struguri și
3.5— 4 milioane tone fructe.

Dezvoltarea industriei, agriculturii, 
construcțiilor, transporturilor și a 
celorlalte ramuri aie producției ma-

milioane tone în substanță 
revenind peste 150 kg la 

teren arabil) și vor fi satis- 
necesltățile de insectofungi- 
ierblcide ale agriculturii.

se

a
ha.
ha, 
de

te iale, concomitent cu reducerea nuăre baz.a materială a invățămintu- 
chelluielilor ..materiale de .producția... . lui. și cercetărilor, științifice.’ Se va 
va determina creșterea însemnați ă ------ ---------- --------------------------- ------
venitului național, condiție a repro
ducției socialiste lărgite' și a ridică
rii nivelului de trai al 
muncii.

Crdșterea însemnată a 
vitalii .muncii, ca urmare 
șului tehnic, țreează posibilitatea re
ducerii tțeptate a duratei zilei de 
muncă încă în decursul planului de 
șase ani, începînd cu ramurile indus
triale cu muncă grea și extinzîndu-se 
la toate sectoarele de activitate eco
nomică și social-culturală.

Vor crește veniturile reale ale 
oamenilor muncii pe calea măririi 
salariilor și pensiilor, a reducerii 
treptate a prețurilor, tarifelor și im
pozitelor ; veniturile țărănimii vor 
spori mai ales ca urmare a creșterii 
producției agricole și, în principal, a 
producției-marfă.

Se prevede posibilitatea ca în ur
mătorii 10—15 ani consumul anual 
la principalele produse alimentare, 
calculat pe locuitor să atingă un ni
vel de 60—70 kg. la carne, 350— 
380 litri lapte șl produse lactate, 
35—40 kg. zahăr și produse zaha
roase. Consumul de textile, calculat 
pe locuitor, va crește spre sfîrșitul 
perioadei de 15 ani de 3—3,5 ori, 
iar cel de încălțăminte va ajunge la 
aproximativ 3,5—4 perechi pe locui
tor. Volumul sporit de mobilă, apa
rate de radio, televizoare, frigidere, 
mașini de spălat rufe șl altele va a- 
slgura un nivel ridicat de înzestrare 
și confort al gospodăriilor. Se va ex
tinde alimentația publică, producția 
semifabricatelor culinare șl a utila
jelor pentru uzul gospodăresc în 
scopul ușurării muncii casnice.

Se vor aloca fonduri materiale și 
băneștj din ce în ce mai însemnate 
pentru dezvoltarea Învățământului, 
ocrotirii sănătății, extinderii Insti
tuțiilor de educație și recreație a co
piilor (grădinițe șl creșe), serviciilor 
culturale (cinematograf, radio, tele
viziune, teatru), serviciilor pentru 
odihnă, sport, turism șl recreație ; 
serviciilor de gospodărie comunală, 
transport și locuințe.

In domeniul gospodăriei comunale 
se va realiza, în linii generale, în 
toate orașele țării șl în centrele mun
citorești, înzestrarea cu instalații 
tehnlco-edilitare principale, nece
sare unei deserviri corespunzătoare 
(alimentari cu apă. canalizări, trans
port în comun, iluminat public, salu
britate etc.). Se creează condițiile ca, 
spre sfîrșitul perioadei, să se reali
zeze electrificarea tuturor localită
ților rurale din țara noastră.

Pentru creșterea nivelului cultural 
al oamenilor muncii se prevede dez
voltarea învățămîntulul de toate 
gradele . se va generaliza învăță- 
mîntul de 8 ani și se va extinde în 
continuare învățămîntul mediu șl 
superior. Va fț dezvoltată în conți-

oamenilor

producti- 
a progre-

acorda atenție deosebiti cercetărilor 
științiiice legate de folosirea ener- 

■ giei. atomice în scorniri pașnice, de 
mecanizâ-ea șl automatizarea pro
ducției, de folosirea, pe o scară largă 
a *eallzăriloifc din fizică, chimie și 
biologie cu aplicații practice în eco
nomie, precum și utilizării'mașinilor 
electronice.

In domeniul ocrotirii sănătății se 
va pune accentul pe larga dezvoltare 
a medicinii preventive, ne lărgirea 
rețelei sanitare, dezvoltarea măsuri
lor de protecția muncii șl prevenirea 
bolilor prolesionale pe lărgirea re
țelei de case de odihnă pentru oame
nii muncii.

*
Pe baza studiilor efectuate până 

acum, a schiței-program întocmite și 
a indicațiilor cuprinse în Directive, 
se va trece la elaborarea programu
lui de dezvoltare în perspectivă a 
economiei pîna în 1975. Totodată se 
va examina oportunitatea extinderii 
programului de perspectivă pină în 
1980 Prevederile acestui program, 
ritmul șl te:imenele de realizare a 
unora din obiective se vor preciza 
șl îmbunătăți continuu, pe calea ela
borării planurilor economice, cores
punzător condițiilor concrete și 
schimbări lor ce vor avea loc în pro
cesul desăvîrșlrii construcției socia
liste.

Înfăptuirea obiectivelor planului 
economic va însemna o nouă și stră
lucită afirmare a nesecatelor resurse 
de energie creatoare ale poporului 
muncitor puse în slujba înfloririi pa 
trlel socialiste, a făuririi propriei 
sale bunăstari, o noua șl puternică 
demonstrare a superiorității econo
miei socialiste

Un factor de mare însemnătate în 
realizarea eu succes a planurilor 
noastre economice îl reprezintă cola
borarea frățeasca cu Uniunea Sovie
tică și cu celelalte ț.irl ale sistemu
lui mondial socialist.

Dezvoltarea multilaterala a econo
miei țării noastre va constitui o con
tribuție de seamă la creșterea puterii 
economice a sistemului socialist mon
dial, la obținerea victoriei istorice a 
socialismului în întrecerea pașnică 
cu capitalismul în producția mate
rială — sfera hotarîtoare a activității 
omenești, la întărirea Torțelor păcii 
în întreaga lume

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn își exprima con
vingerea că eroica noastră clasă 
muncitoare, harnica țărănime munci
toare, intelectualitatea, toți oamenii 
muncii vor întimpina cu emuziastn 
mărețele obiective stabilite în Direc
tive și vor munci cu abnegație, sub 
conducerea partidului, pentru înfăp
tuirea cu succes a prevederilor pla
nului de dezvoltare economică pe 
șase ani etapă hotarîtoare în opera 
de desăvîrșlre a construcției socia
liste în Republica Populară Romînă.
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Frunzuliță mieșuneo
Voioasa mi-e inima
Cind văd șirul de tractoare 
Că brăzdează pe ogoare 
Și mi-i gindul fără fr>u 
Cind văd holdele de grîu 
Că-mi aștern mindre covoare 
Pino n necuprinsa zare.

Frunzuliță de stejar
Mult mi-o tost traiul amar
Cind trudeam fără folos
La ciocoiul nemilos
Cind munceam fără de spor
Pe înstrăinat ogor

Și-am zis frunză de sulfină 
Astăzi viața mi e senină 
Și mi-e traiu-mbelșugat 
Că partidul m-a ndrumat. 
Să muncesc cu hărnicie 
Pe torlo-n gospodărie.

Frunzulița măr rotat
Partidul l-om ascultof
Și cu inima voioasă
Merg pe calea luminoasă

Ce-mi o du ce rod sporit
Pe ogorul înfrățit.
Și gindul mo tot imbie
Să muncesc cu hărnicie
Ca să crească rod bogat 
Pe ogorul fără hat.

Cules de G. BREAZl)

Se Jrumul 

pcarladul uS
Doamne, mult m-a apesar 
Toți gozdocii de prin sat. 
Pusu-m-au să trag in jug. 
Să le aduc lor beișug, 
Pusu-m-au să le slujesc 
Să ducă ei trai domnesc.
Și, doamne, mult le-am slujit
Că așa m-am pomenit.
Geaba vrut am să mă las,
Co nu-mi dau răgaz un ceas, 
Nici hodino, nici mincare
Și nici zi de sărbătoare.

Da-ntr-o zi m-om intilnit
Cu partidul nost iubit

Și de-atunci m-am mintuit 
De găzdaci și de slujit 
C-am pășit pe drumul lui, 
Pe drumul partidului, 
Cu tot satul deopotrivă 
Intr-o mare colectivă 
Unde toți muncim cu spor 
S evern traiul moi ușor.

Auzit la Văleni, 
cules de CH1RA VERA 

corespondent

Leagănă-te celiooră
C-a-nflorit a noastră tară 
Republica Populară 
Pe-ale ei plaiuri senine
Cresc trandafiri și coprine

(narcise — N.R.) 
Mări de grine aurii
Și imbujorați copii.
L«ggănă-te virf de fag

Azi avem un partid droq 
Trup și suflet din popor, 
Destoinic, conducător. 
Soare cald strălucito- 
Inalță-ți virful brâdu 
Doru-mi din suflet să I spui 
Să zboare pe-ario< de vmt 
S-ocole-ntregul oamm* 
Să spună cu vocea sc 
Că ne iubim Republica.
Fost a vreme, fost-o o dată 
Cind singero tora toată 
Cind un rege bilbiit 
Ochii de i-ar fi sărit 
Și c-o mină de ciocoi 
Sugeau singele din noi. 
Plumbl, cătușe și zăbrele 
Făcutu-ne-au zile qrele 
Dar nimica nu-i in stare 
Să-nfrîngâ dorul de soare. 
Astăzi, noua Rominie 
E cintec de bucurie 
E grădină de trandafiri 
S-o admiri, s-o tot admir’

Cules din Rișnov, 
regiunea Stalin 
de I. BRAGHEȘ



Declarația guvernului 
Republicii Populare Romine 

cu privire la zădărnicirea conferinței 
la nivel înalt de către S. U. A.

După cum se știe, guvernul 
S.U.A. a zădărnicit ținerea conferin
ței la nivel înalt. Încă înainte de 
data fixată pentru începerea lucră
rilor conferinței, in S.U.A. personali
tăți oficiale au ținut cuvîntări pă
trunse de spiritul războiului rece, 
s-au pus la cale acțiuni agresive a’e 
aviației militare americane care au 
culminat cu zborul provocator al a* 
vionului ,,U-2" deasupra teritoriului 
Uniunii Sovietice. In Ioc de a con
damna asemenea acțiuni contrarii 
celor mai elementare reguli ale re
lațiilor între state, de a pedepsi pe 
vinovați șl a da asigurări că în vil- 
tor ele nu se vor mai repeta, decla
rațiile președintelui S.U.A. șl ale 
altor personalități oficiale au procla
mat încălcarea suveranității statelor. 
drept o politică oficială a S.U.A.

Dînd curs politicii cercurilor mi
litariste americane, care se stră
duiesc să împiedice micșorarea în
cordării internaționale șl să reînvie 
falimentara politică de pe poziții de 
forță și războiul rece, guvernul 
S.U A. șl-a asumat o mare răspun
dere în fața popoarelor lumii.

Poporul șl guvernul romîn, consl- 
derînd respectul suveranității și 
securității tuturor țărilor drept con
diție indispensabilă a relațiilor paș
nice între state, sprijină pe deplin 
poziția demnă șl hotărîtă a guvernu
lui U.R.S.S., corespunzătoare intere
selor consolidării și apărării păcii în 
lume.

Acțiunile de felul Incursiunilor în 
scop de spionaj ale avioanelor ame-, 
rlcane deasupra Uniunii Sovietice au 
stîrnlt indignarea legitimă a poporu
lui romîn ca și a celorlalte popoare 
iubitoare de pace, care le condamnă 
cu asprime ca deosebit de primej
dioase pentru cauza păcii. Opinia pu
blică mondială, partide, grupări șl 
personalități de diferite convingeri 
politice îșl exprimă îngrijorarea șl 
se pronunță împotriva cursului agre
siv al politicii externe a S.U.A. 
Chiar și în Statele Unite ale Amerl- 

Sesiunea 
a Consiliului

La 23 mal, sesiunea specială a 
Consiliului de Securitate a O.N.U. 
a început examinarea problemei „Cu 
privire la acțiunile agresive ale a- 
viațiet militare a S.U.A. împotriva 
Uniunii Sovietice, acțiuni care 
creează o primejdie pentru pace".

Consiliul de Securitate a adoptat 
în unanimitate ordinea de zi a se
siunii, deși delegatul Statelor Unite, 
Lodge, a încercat să minimalizeze 
Importanța problemei prezentate de 
guvernul sovietic. Președintele Con
siliului de Securitate, .Claude Corea, 
reprezentantul Ceylonului, a făcut o 
scurtă declarație în care a subliniat 
în mod deosebit importanța proble
mei care urmează să fie examinată. 
Îln cuvîntarea pe care a rostit-o 

în cadrul sesiunii A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a relevat necesitatea ur
gentă de a se discuta această pro
blemă, întrucît acțiunile provocatoa
re ale aviației militare americane 
împotriva Uniunii Sovietice pot a- 
vea consecințe grave dacă nu se vor 
lua de îndată măsurile cuvenite pen
tru a pune capăt acestor acțiuni. 
„Consiliului de Securitate — a spus 
printre altele A. A. Gromîko — îl 
revine răspunderea serioasă de a 
acorda atenție cuvenită acestei pro
bleme șl de a lua măsurile necesare 
pentru a pune capăt metodelor tîl-

cii, cercuri tot mal largi ale opiniei 
publice critică guvernul Elsenhower, 
cerînd o politică externă care să 
ducă la îmbunătățirea atmosferei In
ternaționale.

Guvernul Republicii Populare Ro- 
mîne consideră că Organizația Na
țiunilor Unite, în conformitate cu 
principiile Cartel, are datoria să la 
măsurile corespunzătoare pentru a 
pune capăt unor astfel de acțiuni a- 
gresive din partea S.U.A.

Guvernul romîn îșl exprimă con
vingerea că problemele litigioase se 
pot rezolva pe cale pașnică, că re
lațiile de colaborare între toate sta
tele. indiferent de orînduirea lor so
cială. se vor dezvolta; ei speră că 
datorită eforturilor popoarelor se 
vor crea condiții pentru ținerea în 
viitor a conferinței la nivel înalt. 
Poporul romîn, ca și toate forțele iu
bitoare de pace din lume, cere ca 
astfel de probleme de covîrșitoare 
importanță pentru cauza păcii și se
curității popoarelor, cum sînt dezar. 
marea generală și totală, înlăturarea 
rămășițelor celui de-al doilea război 
mondial prin semnarea tratatului de 
pace cu Germania șl reglementarea 
problemei Berlinului occidental, să 
fie rezolvate cît mal curînd pe calea 
tratativelor.

Astăzi, cînd apar mai limpede ca 
oricînd scopurile agresive ale ba
zelor militare pe teritorii străine șl 
perlcoluț pe care-i prezintă ele pen
tru pacea lumii, guvernul romîn con- 
sideră deosebit de actuală realizarea 
propunerii sale privind crearea în 
regiunea balcanică a unei zone a 
păcii, lipsită de arme atomice șl de 
baze pentru rachete șl proiectile te
leghidate.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne va depune și de aci înainte 
toate eforturile pentru soluționarea 
pe cale pașnică a problemelor inter, 
naționale, pentru întărirea securității 
popoarelor și a păcii în întreaga 
lume.

specială 
de Securitate
hărești în relațiile internaționale, 
de a lua măsuri pentru salvgardarea 
principiilor fundamentale ale Cartel 
O.N.U. și a normelor dreptului In
ternațional".

După A. A. Gromîko a luat cuvin, 
tul H. C. Lodge, reprezentantul a- 
merlcan care a încercat să scoată 
basma curată pe organizatorii ac
țiunilor agresive. Lodge a ajuns 
pină acolo, îneît a încercat să con
vingă pe membrii Consiliului de 
Securitate că asemenea zboruri ar 
constitui o practică normală dictată 
de Interesele „securității S.U.A.". 
In loc să dea un răspuns clar șl 
convingător Consiliului de Securlta. 
te șl să-l asigure că asemenea ac
țiuni vor înceta șl nu se vor mal 
repeta. Lodge a declarat că S.U.A. 
„sînt gata" să ducă cu Uniunea So. 
vletlcă tratative în problema unul 
tratat referitor la programul de spio
naj al „cerului deschis".

Expunerea lui Lodge a fost cu a- 
tît mai neconvingătoare cu cît în a- 
Junul ședinței Consiliului de Secu
ritate, pînă șl ziarele americane a- 
Junseseră la convingerea că prin 
acțiunile agresive ale aviației lor, 
S U.A. au încălcat dreptul interna
țional.

La 24 mal a avut loc a doua șe
dință a Consiliului de Securitate.

In Capitală șl în fără continuă să aibă loc mitinguri în care oamenii muncii 
aprobă și sprijină pe deplin poziția justă a Uniunii Sovietice în tratativele de 
la Paris, condamnind totodată politica agresivă a cercurilor reacționare un- 
perialiste din S-U.A. In clișeu: mitingul de la Uzinele „Republica" din Capitală-

Forțele păcii
Lumea întreagă condamnă cu in

dignare clica militarists din S.U.A. ale 
cărei uneltiri continui împotriva păcii 
au dus la eșuarea conîerinței la nivel 
înalt. Oamenii cinstiți de pretutindeni 
aprobă din toată inima riposta ho- 
tărîtă și energică pe care a dat-o 
U.R.S.S. capetelor înfierbîntate ale 
adepților „războiului rece".

încă de pe vremea cînd conferința 
era în pregătire, se conturau pe fon
dul evenimentelor internaționale două 
poziții diametral opuse: poziția
Uniunii Sovietice, de apărare consec
ventă a păcii și cea a S.U.A. carac
terizată prin agresivitate camuflată 
sau fățișă, prin ipocrizie și neruși
nare.

Uniunea Sovietică a venit cu propuneri 
acceptabile pentru toate statele, în vede
rea soluționării pașnice a problemelor 
internaționale litigioase. Uniunea So
vietică și țările lagărului socialist au 
întreprins acțiuni unilaterale, cum ar 
fi reducerea forțelor lor armate, con- 
s'derînd că în felul acesta atmosfera 
internațională se va îmbunătăți. Dar. 
răspunsul puterilor occidentale și în 
special al S.U.A. a fost acela de a 
înte'i cursa înarmărilor, de a accelera 
înzestrarea cu armă atomică a Ger
maniei occidentale. In preaj’ma datei 
fixată pentru conferința la nivel înalt, 
cercurile interesate în întețirea războiu
lui rece, și-au întețit activitatea provo
catoare. Provocările au culminat cu 
trimiterea unor avioane în zboruri de 
spionaj deasupra Uniunii Sovietice și 
cu nerușinata proclamare a spionaju
lui drept politică de stat a S.U.A.

Toate acestea demonstrează fări 
putință de tăgadă că în timp ce 
Uniunea Sovietică se pregătea cu 
inima deschisă să participe la Confe
rința la nivel înalt, inc erei nd să fo
losească chiar cea mai mică șansă 
pentru soluționarea problemelor liti
gioase, guvernul Statelor Unite vroia 
să transforme Conferința la nivel
înalt într-un mijloc de înșelare a 
Bopoarelor iubitoare de pace. Dar 

nlunea Sovietică nu putea participa 
la înșelarea popoarelor. Popoarele din 
lumea întreagă salută cu satisfacție 
riposta hotărîtă a U.R.S.S. dată ace
lora care-și închipuiau că pot adopta 
față de lagărul socialist o poHticl de 
presiuni, că pot duce la nesfîrșit po
litica lor de provocări șl duplicitate. 
In Anglia, Italia, Cehoslovacia, R.P. Chi
neză, R.D.G. și multe alte țări au loc 
mitinguri ale populației, in care se în
fierează politica provocatoare a S.U.A. 
și este salutată politica iubitoare de 
pace a U.R.S.S.

vor triumfa
Adevărul îșl croiește drum și în 

rîndurile opiniei publice din S.U.A. 
Poporul american se desolidarizează 
de politica nesăbuită dusă de guver
nul S.U.A. și cere cu hotărîre să se 
pună capăt agresiunilor și provocări
lor. Un mare număr de fruntași po
litici din S.U.A. printre care A. Ste
venson fost candidat la președinția 
S.U.A., R. Busch, membru al Camerei 
Reprezentanților și alții, aii criticat 
aspru guvernul S.U.A. cerîndu-1 să-și 
schimbe orientarea.

La New York a avut loc un mare 
miting unde au participat 25.000 de 
oameni care au cerut încetarea ex
periențelor cu arma atomică, tratative 
serioase pentru pace și inițierea unei 
acțiuni ferme pentru înțelegere reci
procă și coexistență pașnică.

Opinia poporului romîn se face și ea 
auzită alături de cea a tuturor popoa
relor iubitoare de pace- In mari mitin
guri, oamenii muncii din țara noastră 
aprobă cu toată căldura politica de 
pace a U.R-S.S., riposta demnă dată 
agresorilor, șl înfierează fără cruțare 
politica provocatoare a S.U A. datorită 
căreia conferința la nivel înalt a fost 
zădărnicită.

Indignată de acțiunile contra păcii 
«le adepților războiului rece, opinia 
publică mondială lși pune speranța în 
politica de pace consecventă a Uniunii 
Sovietice, a întregului lagăr socialist. 
Puterea economică crescîndă a Uniunii 
Sovietice și a întregului sistem mon
dial al socialismului bucură nespus 
inimile oamenilor cinstiți de pretu
tindeni care văd în aceasta o barieră 
în calea realizării nesățioaselor pofte 
ale agresorilor. Politica de pace a 
Uniunii Sovietice este susținută de 
toți partizanii păcii de pretutindeni. 
Gu nespus entuziasm și bucurie a 
fost primită in lumea întreagă cuvîn
tarea lui N. S. Hrușciov la marele 
miting de la Berlin, în care este rea
firmată hotărîrea U.R.S.S. de a face 
și de acum înainte totul pentru a sal
va pacea, liniștea omenirii.

Cuvîntarea tov. Hrușciov conține o 
puternică chemare la vigilență, pentru 
a zădărnici uneltirile agresorilor, pen
tru ca în răstimp de 6—8 luni confe
rința la nivel Înalt să poată avea loc. 
N. S. Hrușciov a exprimat speranța 
lumii întregi atunci cînd a spus: 
„Sînterr.' convinși că, deși forțele reac- 
țiunii au torpilat conferința la nivel 
înalt, lupta pe care o desfășoară in 
întreaga lume forțele iubitoare de 
pace pentru întărirea păcii și regle
mentarea problemelor internaționale 
litigioase pe calea tratativelor va fi 
încununată de victoria asupra forțe
lor războiului și agresiunii*.
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