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In întîmpinarea aniversării Re
publicii minerii din industria 
carboniferă au îndeplinit înainte 
de termen sarcina anuală de 

plan privind producția de cărbune.
înzestrarea minelor cu noi utilaje, mai buna orga

nizare a muncii și ridicarea continuă a calificării pro
fesionale au permis minerilor să ridice anul acesta 
gradul de mecanizare a lucrărilor în subteran la aproa
pe 99 la sută la înaintare și Ia peste 96 la sută la în
cărcare. Creșterea mecanizării a dus la sporirea cu 
23,4 la sută a productivității muncii față de anul 1959 
și la reducerea cu 3,2 Ia sută a prețului de cost al to
nei de cărbune extras.

In primii trei ani ai planului de șase ani minerii au 
extras peste plan mai mult de un milion tone de căr
bune, ceea ce reprezintă o treime din întreaga produc
ție realizată în anul 1938. (Agerpres)

Planul anual al unităților coo-

Industria 
carboniferă

-----v--------------- nanul anual ai unnapior coo- 
Toate unitățile perației meșteșugărești din țara 

cooperației--------------------------------„1™-™
meșteșugărești fosț îndeplinit la data de 24 de- 

ccmbrie, iar cel al activității de 
deservire a populației, la 27 decembrie. In primele zece 
luni ale anului s-au obținut economii peste plan de a- 
proape 40 milioane lei, față de angajamentul anual 
inițial, care era de 30 milioane lei.

Anul acesta s-a dat o deosebită atenție lărgirii re
țelei de prestări de servicii. Numărul acestora a cres
cut în 1962 cu mai bine de 900 ; au fost date în folo
sință 34 complexe moderne de deservire a populației, 
iar pînă la sfîrșitul anului numărul lor va depăși ci
fra de 70.

noastră, Ia producția globală a

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — 
Colectivul Uzinei metalurgice Ba
cău a îndeplinit sarcinile de plan 
ce reveneau uzinei pe anul în curs. 
Productivitatea muncii a crescut 

cu peste 20 la sută, iar prețul de cost a fost redus față 
de sarcina stabilită, realizîndu-se economii suplimen
tare, pe 11 luni, în valoare de peste 1 000 000 lei. Co
lectivul întreprinderii regionale de electricitate și-a 
îndeplinit și el planul cu 5 zile mai devreme. în 11 
luni el a realizat economii Ia prețul de cost în valoare 
de 2 500 000 lei, depășindu-și astfel angajamentul 
anual cu peste 540 000 lei. în ultimele 6 zile alte 10 
întreprinderi din regiune și-au realizat planul anual, 
în total, pînă acum, 70 de întreprinderi din regiunea 
Bacău și-au realizat planul pe 1962.

Alte 10 între
prinderi din 

Bacău

Manifestări 
cultural-artistîce

TIMIȘOARA (coresp. Scînteii”). 
— Peste 70 Ia sută din numărul 
întreprinderilor industriale din 
Banat și-au îndeplinit pînă acum 

planul anual la producția globală și marfă. întreprin
derile industriale din regiunea Banat au produs în 
plus, față de prevederile planului, în 11 luni din acest 
an, mărfuri industriale — cărbune, laminate, mașini 
agricole, mobilă, țesături, tricotaje, încălțăminte și al
tele — în valoare totală de 145 862 000 lei. Printre co
lectivele care și-au îndeplinit planul înainte de termen 
se numără și cel al Combinatului siderurgic Reșița, 
care, odată cu îndeplinirea planului, a realizat econo
mii suplimentare la prețul de cost în valoare de 
3 400 000 Iei.

In regiunea 
Banat

vvi’i o ji.z3.au țuurc&p. ()ot;m-
Teiegrame din teii”).— La Direcția regională a

CONSTANȚA (coresp. „Scîn-
largul mărilor 
și oceanelor navigației civile din Constanța au 

sosit din largul mărilor și ocea
nelor mai multe telegrame. Prin 

acestea echipajele navelor maritime comerciale anunță 
îndeplinirea planului anual de producție. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute de către echipajele navelor 
„Moldova” și „Mangalia”. Acestea au obținut o depă
șire a numărului de tone transportate de 53,7 la sută, 
respectiv 50,4 la sută. Alături de acestea, și alte nave 
comerciale au raportat îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe anul în curs.

CLUJ (coresp. „Scînteii”). — In 
ultimele zile încă 20 de întreprin-încă 20 de în- _________ ____________ _ __

treprinderi din deri industriale din regiunea Cluj 
regiunea Cluj și-au realizat planul anual de 

producție înainte de termen. 
Printre acestea se numără și Uzinele „Tehnofrig”. O- 
dată cu îndeplinirea planului colectivul acestei uzine 
a realizat economii suplimentare la prețul de cost în va
loare de peste 752 000 lei. Cu aceasta, numărul între
prinderilor clin regiunea Cluj cu planul anual îndepli
nit se ridică acum la peste 80.
—------- --------------- BRAȘOV (coresp. („Scînteii”).--
Noi întreprin- ^Ite colective din regiunea Bra
der! brașovene ș0V anunță îndeplinirea înainte 

de termen a sarcinilor anuale de 
plan. Pînă la data de 26 decembrie un număr de 150 
de întreprinderi industriale, organizații economice și 
cooperatiste din regiune își îndepliniseră planul anual. 
Printre acestea se numără Combinatul chimic de la 
Făgăraș, Uzinele „Hidromecanica" și „Rulmentul” din 
Brașov, Fabrica de scule de la Rîșnov și altele.

Colectivele întreprinderilor din regiune au dat pes
te plan în 11 luni produse în valoare de peste 
250 000 000 lei și au economisit materii prime și mate
riale în valoare de circa 35 000 000 lei.

Linie de înaltă tensiune Suceava-Barnar

Joi dimineața, la Palatul Marii 
Adunări Naționale, s-au deschis lu
crările celei de-a patra sesiuni ordi
nare a celei de-a patra legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Deputății au primit cu puternice 
aplauze pe conducătorii partidului 
și statului.

în loja din dreapta incintei au luat 
loc tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Alexan
dru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Mi
hai Dalea, Gheorghe Gaston Marin.

în loja din stînga incintei au luat 
loc tovarășii Avram Bunaciu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, membrii 
de Stat.

La sesiune participă 
ai instituțiilor centrale, 
țiilor obștești, fruntași în muncă din 
întreprinderile Capitalei, oameni de 
știință și cultură, ziariști romîni și 29 decembrie 1961, 
corespondenți ai presei străine. cembrie 1962.

Consiliului

conducători 
ai organiza-

In timpul lucrărilor sesiunii Marii Adunări Naționale
La deschiderea sesiunii au asistat 

șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați în R. P. Romînă.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Ștefan Voitec, a 
deschis lucrările sesiunii.

înainte de a se intra în ordinea de 
zi, deputății au păstrat un moment 
de reculegere în memoria deputatu
lui Romulus Zăroni, care a încetat 
din viață în perioada dintre cele 
două sesiuni.

Marea Adunare Națională a apro
bat în unanimitate ordinea de zi :

1) — Proiectul de lege pentru a- 
probarea bugetului de stat al Repu
blicii Populare Romîne pe anul 1963.

2) — Proiectul Codului silvic.
3) — Alegerea președintelui și a 

membrilor Tribunalului Suprem al 
Republicii Populare Romîne.

4) — Numirea procurorului gene
ral al Republicii Populare Romîne.

5) — Proiectul de lege pentru rati. 
ficarea decretelor normative emise 
de Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne în perioada de la

pînă la 27 de-

6) — Ședința solemnă consacrată 
celei de-a 15-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Romîne.

La primul punct al ordinei de zi, 
tovarășul Aurel Vijoli, ministrul fi
nanțelor, a prezentat — f 2. “ 
narea Consiliului de Miniștri ' — i 
portul cu privire la proiectul buge
tului de stat pe anul 1963.

Apoi lucrările ședinței de dimi
neață s-au încheiat.

Membrii comisiilor economico-fi- 
nanciare, juridică și pentru agricul
tură și silvicultură ale Marii Adu
nări Naționale s-au întrunit în șe
dințe pentru a continua lucrările în 
legătură cu ordinea de zi a sesiunii.

în ședința de după-amiază, depu
tatul Constantin Dumitrache 1 a dat 
citire Raportului comisiei economi- 
co-financiare a Marii Adunări 
ționale asupra proiectului de 
get pe anul 1963.

La discuția generală privind 
iectul bugetului de stat pe anul 
au luat cuvîntul deputății : 
Blajovici, circumscripția electorală 
Bocșa, regiunea Banat ; Roman Mo-

rar, circumscripția electorală Cîm- 
pia Turzii, regiunea Cluj ; Gheorghe 
Ungurașu, circumscripția electorală 
Valea Rea, regiunea Bacău ; Maria 
Dogaru, circumscripția electorală 

din însărci- Negru Vodă, regiunea Dobrogea ; 
'— ră- Constantin Scarlăt, regiunea Galați;

Athanase Joja, circumscripția elec
torală Victoriei, oraș București ; 
Constantin Buiac, circumscripția e- 
lectorală Ploiești-vest, regiunea Plo
iești ; Dumitru Dejeu, circumscrip
ția electorală Miercurea, regiunea 
Hunedoara ; Elena Lascu, circum
scripția electorală Ștefan cel Mare, 
oraș București ; Florian Dănălache, 
circumscripția electorală Vasile 
Roaită, oraș București ; Ion Țuică, 
circumscripția electorală Cîmpulung, 
regiunea Argeș ; Dumitru Mosora, 
ministrul industriei construcțiilor ; 
deputății Ion Spătărelu, circum
scripția electorală Gh. Doja, regiu
nea București ; Alexandru Senco- 
vici, circumscripția electorală Mar- 
ghita, regiunea Crișana, ministrul 
industriei ușoare.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Na- 
bu-

pro-
1963 

Petre

în orașele și satele patriei continuă 
să aibă loc manifestări cultural-artis- 
tice consacrate celei de a XV-a ani
versări a Republicii.

La Petroșeni, Lupeni și Vulcan au 
fost organizate recitaluri muzical-li- 
terare cu tema „Te slăvim Republică, 
patrie dragă" la care și-au dat con
cursul cei mai buni artiști amatori. 
Clubul Minerul din Petrila a găz
duit un concurs „Drumeții veseli" pe 
tema „Să ne Cunoaștem patria —Re
publica Populară Romînă".

★
Joi după-amiază, în aula ,,Mihail E- 

minescu" a Universității „Al. 1. Cuza", 
a avut loc un simpozion organizat de 
institutele de învățămînt superior din 
centrul universitar iași consacrat celei 
de-a 15-a aniversări a proclamării R.P. 
Romine, în cadrul căruia cadre didac
tice de la institutele de învătămînt su
perior din localitate au prezentat o se
rie de comunicări.

★
In raioanele Făurei, Brăila, Foc

șani, Galafi și Tecuci se desfășoară în 
prezent ștafete culturale închinate ce
lei de-a 15-a aniversări a Republicii. 
Sute de formalii de artiști amatori 
prezintă programe de cîntece și 
jocuri în comunele și satele regiunii.

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
Muncitorii, tehnicienii și inginerii șan
tierului de construcții și montaje ener
getice Suceava au raportat despre ob
ținerea unui însemnat succes în muncă: 
în cinstea zilei de 30 Decembrie ei au 
terminat construcția liniei de înaltă

tensiune de 110 kilovolfi Suceava—Bar- 
nat pe o distanță de 75 km.

Construcția acestei linii va da posi
bilitatea ca și raioanele Cîmpulung șl 
Gura Humorului să fie racordate la sis
temul energetic nafional.

„Spune Argeș, spune tu.r “
••• Satele Dobrogei O puternică dezvoltare

„Spune Argeș, spune tu
Ce-a fost ieri șl ce-1 acu’.,."

Versurile, reținute dintr-o recentă cu
legere de folclor argeșean, își au sem
nificația lor. Ce a fost ieri ? In pofida 
variatelor resurse ce sălășluiau în so
iul și subsolul regiunii Argeș, masele 
muncitoare au cunoscut în trecut o 
neagră mizerie.

Mecanizarea 

agriculturii

Peste 30 de unități
Ce este acum ? In anii Republicii, orașele și satele regla-

o.11 au cunoscut continuă înflorire.

I Dezvoltarea

Industriei
Industria regiunii ia o mare dezvol

tare I apar în cadrul ei ramuri noi — 
industria petrolieră și chimică.

regiune, din 1948, s-au adăugat

Industriale cons
truite șl lărgite

Consultînd recentele cifre și date 
statistice, oricine își dă seama că și 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară 
cunoaște o puternică și continuă în
florire în anii regimului democrat- 
popular.

Iată o imagine succintă a cîtorva 
din realizările obținute.

Ca rezultat al politicii partidului și 
guvernului de ridicare a tuturor re
giunilor, și în această regiune s-au 
făcut mari investiții : au fost constru
ite noi fabrici și uzine, altele au fost 

Pe Valea Mureșului, la Gălăuțaș, s-a

Moș Gerilă a dat ieri intîlnire celor 
mai mici locuitori ai Bucureștiului în 
cinci orășele clădite, ca-n basme, doar 
în cîteva zile.

Al șaselea orășel, cel din Piața Republi
cii, este și el aproape gata. Ce lucruri 
minunate vor intîlni copiii aici ? Să an
ticipăm...

Un sunet de clopoțel și pe sub arca
dele intrărilor în orășel năvălesc sule de 
prichindei. Se opresc mai întîi în fața 
siluetei argintii a unei racilele cosmice 
gata parcă de start, apoi sînt „luați în 
primire“ de un uriaș robot mecanic, care 
face pe ghidul, lată și un telefon de pro
porții neobișnuite. Un băiețel duce cu emo
ție receptorul la ureche și la celălalt 
capăt al firului se aude glasul lui... Moș 
Gerilă. După multe peripeții prin încă
perile întortochiate ale „labirintului", 
copiii se opresc ciorchine lingă un mare 
caleidoscop, în care se văd tot felul de 
minunății. Cîteva personaje binecunos
cute din povești îj îndeamnă la joacă. 
„Joaca" e de iapt un tir original. Dacă 
personajele amintite sînt lovite de bul
gării de nea pe care-i aruncă din belșug 
cei mici, atunci le oferă ochitorilor o re
prezentație. Lingă turnul crenelat nu se 
oprește deocamdată nimeni. Acolo ar tre
bui să apară Moș Gerilă dar... unde e 
moșul ? lată-1, apare în chip de mecanic, 
conducînd trenul ale cărui vagoane sînt 
încărcate de copii. Trenul este marea 
atracție a orășelului. Pentru a putea urca

Urcînd in vagoane de aici, călătoria nu 
e lipsită de peripeții. Chiar după clțiva 
metri trenul trebuie să treacă printr-o 
poartă cu arcade de steluțe, apoi pe sub 
o pasarelă. Scăpat de aceste „obstacole", 
înconjoară marele brad împodobit feeria 
și, cinci să intre în tunel, cade bariera. 
De fapt nu e barieră ca toate celelalte 
ci... un gît de girafă. In sfîrșit, drumul e 
din nou liber și trenul lace calea întoarsă 
spre gară.

In orășel există chiar și un „coli zoo
logic“. Ici-colo se înaltă cile o căsuță, 
la margine de drum a „crescut" cite o 
ciupercă etc., toate pline cu dulciuri și 
alte bunătăți.

lată numai o parte a surprizelor ce se 
pregătesc pentru cei mici în orășelul din 
Pia/a Republicii, Surprize tot atît de plă
cute au întîlnit și în orășelele deschise 
ieri în parcul Obor, Piața Libertății, par
cul Vitan, strada Amurgului și b-dul 
Bucureștii Noi. In fiecare din ele copiii 
petrec clipe minunate.

Pe estradele orășelelor prezintă specta
cole formații artistice de amatori, iar în 
cele din Piața Republicii, parcul Vitan 
și b-dul Bucureștii Noi vor da spectacole 
și artiști profesioniști. In toate orășelele 
se prezintă seara filme și se transmit 
basme și muzică.

La toate acestea trebuie adăugat mi
nunatul joc de culorj al beculețelor ce 
împodobesc uriașii brazi din mijlocul 
orășelelor.

La cea
dinții sondă din 
ulterior altele și altele — o întreagă pădure.

Industria chimică este marcată în regiune 
prin moderna uzină de produse sodice de la 
Govora. Printre alte obiective industriale date 
în folosință în ultimii ani se numără : schelele 
petroliere de la Valea Caselor, Băbeni, Poiana Lacului, pre
cum și filatura de la Găvana, secția P.A.L. de Ia Combina
tul de industrializare a lemnului Rm. Vîlcea etc.

A

lărgite și reutilate. t__ r _________
construit un combinat modern de prelucrare și valorificare 
superioară a lemnului. La Luduș s-a ridicat o nouă fabrică

IN REEIUNILE PATRIEIV.

r J» •Ai
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I
 Modernizări 

de drumuri
șoselelor 
dezvolta- 
kilometri

de drumuri, au 
Pitești—Slatina,

Acfiunea de construire a 
din regiune a luat o mare 
re. S-au modernizat sute de 
asfaltate șoselele Pitești—Rm. Vîlcea,fost

Pitești—Cîmpulung.

înnoiri

la orașe ți sate

că nu există 
din regiunea

Nu greșim afirmînd 
oraș, comună sau sat 
Argeș în care înnoirile aduse de re

gimul democrat-popular să nu se facă simțite. Piteștiul, cu
noscut ca tîrg, cu căsuțe mici, îngrămădite și insalubre, de
vine pe an ce trece altul. Au fost ridicate blocuri moderne 
pe străzile Calea București, Victoriei, Smeurei, Gării ele. 
Numai în ultimele luni din acest an au fost date în folo
sință oamenilor muncii din orașele Pitești, Rm. Vîlcea, 
Cîmpulung și Slatina peste 400 de apartamente.

Transformări radicale s-au produs și în agricultura regiu
nii. Gospodăriile colective se întăresc continuu din punct 
de vedere economico-organizatoric. O acțiune importantă 
pe care au pornit-o colectiviștii este aceea de folosire in
tensivă și rațională a pământului. In ultimii trei ani s-au a- 
menajat plantații noi de pomi iructiferi pe o suprafață de 
peste 36 000 de hectare.

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii"

Asistența tehnică de specialitate 
este asigurată în unitățile agricole 
din regiune de aproape 2 000 de ingi
neri agronomi, zootehnicieni, medici 

veterinari și tehnicieni. In prezent, în regiune la un agro
nom revine o suprafață agricolă de circa 3 000 ha, față 
de 40 000 ha cite reveneau în 1938.

Cadre
de specialiști

Crește continuu 
averea obștească

Ca urmare a dezvoltării mai multor 
ramuri de producție, fondul de bază 
al celor aproape 300 de gospodării 
colective din regiune se ridică în 

prezent la 650 000 000 de lei, iar veniturile bănești din acest 
an — la 678 000 000 de lei.

în cursul acestui an au fost date 
în folosință noi magazine sătești la 

Cobadin, Baia, N. Bălcescu și în alte locuri. în prezent, nu
mărul unităților cooperatiste de desfacere din regiunea Do- 
brogea este de 1 035. In acest an valoarea mărfurilor des
făcute la sate a ajuns la 242 000 000 de lei.
De la 0 la 166... Statisticienii nici nu pomenesc de 

existența înainte de 1944 a vreunui 
cinematograf în satele dobrogene. Acum funcționează 
de cinematografe.

Asistentă
medicală

Magazine noi

166

8

Asistenta medicală în regiune 
asigurată printr-o largă rețea 
dico-sanitară : ’ 13 spitale cu peste 

policlinici, 89 case de nașteri cu 433 pa-

este 
me-

1 500 de paturi,
turi, 120 circumscripții medicale, 9 stații de salvare deser
vite de 55 mașini, o stație Aviasan etc.

V. MIHAI 
coresp. „Scînteii”

de zahăr, la Țg. Mureș — fabrica de mobilă „23 
Au9uȘt’j lărgită anul acesta cu o secție de mo
bilă fină, fabrica de piese de schimb și carde, fa
brica „Electro-Mureș”, la Fîntînele — puternica 
termocentrală „Steaua Roșie”, la Remetea — fa
brica de lapte praf, la Gheorghieni — filatura de 

Cristuru Secuiesc și Tg. Mureș — cite o fabrică dein, la
prelucrare a laptelui ; a fost mult dezvoltat și modernizat 
combinatul chimic de la Tîrnăveni. Iată doar cîteva din. 
cele peste 30 de unități industriale construite și lărgite în 
anii regimului democrat-popular.

Pe ogoarele
regiunii

Creșterea animalelor este una din 
ramurile de bază ale agriculturii re
giunii. La 1 decembrie 1962, gospodă
riile agricole de stat și colective a- 

veau peste 111 000 de bovine, din care aproape 37 000 da 
vaci și bivolițe, 75 000 de porcine și 140 000 de ovine.

în anii regimului democrat-popular 
orașul Tg. Mureș a devenit un centru 
universitar cu trei institute de învăță- 
mînt superior, cuprinzînd în 1961-1962 

regiune își desfășoară activitatea o se- 
create în anii puterii

Cultura
— bun al maselor

1 073 de studenți. în _
rie de instituții de artă și cultură, < "
populare : Teatrul de stat cu secțiile romînă și maghiară, 
Ansamblul de stat de cîntece și jocuri, Filarmonica de stat, 
Teatrul de păpuși, Studioul Institutului de teatru. în cele 
9 case raionale de cultură și 614 cămine culturale de pe 
cuprinsul regiunii activează astăzi peste 2 000 de formații 
artistice cu mai mult de 36 000 de artiști amatori.

Cartea a devenit un bun al maselor largi de oameni al 
muncii. în regiune funcționează 714 biblioteci publice, to- 
talizînd peste 1 612 000 volume în limbile romînă, maghiară 
și germană. Față de anul 1957, numărul cititorilor a crescut 
cu peste 200 000.

împreună cu ceilalți oameni al muncii din întreaga țară, 
muncitorii, colectiviștii și intelectualii romîni, maghiari și 
germani din regiune muncesc pentru continua înflorire a 
patriei.

L. DEAKI 
coresp, „Scînteii®

Orășelul din str. Amurgului. în timp ce pe scena din „palatul bas
melor“ orchestra de la Palatul pionierilor cîntă o „polcă", zeci de pri
chindel „zboară" ca vintul în trenulețul „Moș Gerilă". Alături se allă 
bradul uriaș împodobit cu ghirlande multicolore. (Foto : M. Andreescu)
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prezentat de tovarășul Aurel Vijolij ministrul finanțelor
Tovarăș! depufafl,

Din însărcinarea guvernului, pre
zint Marii Adunări Naționale, spre 
examinare și aprobare, proiectul 
bugetului de stat al Republicii 
Populare Romîne pe anul 1963.

Lucrările actualei sesiuni privind 
aprobarea bugetului se desfășoară 
în cadrul sărbătoresc al întîmpină- 
rii celei de-a 15-a aniversări a Re
publicii Populare Romîne.

în anii puterii populare oamenii 
muncii din patria noastră, conduși 
de partid, au obținut victorii de în
semnătate istorică — în Republica 
Populară Romînă socialismul a în
vins definitiv la orașe și sate. în
făptuirea consecventă a indus
trializării țării, transformarea so
cialistă a agriculturii — încunu
nată de încheierea colectivizării — 
au asigurat creșterea necontenită a 
forțelor de producție. Economia 
noastră națională se dezvoltă armo
nios, multilateral, pe o linie mereu 
ascendentă și în ritm susținut.

Rezultatele dobîndite în prima 
jumătate a planului de șase ani 
ilustrează că îndeplinirea mărețului 
program de desăvîrșire a construc
ției socialismului, adoptat de Con
gresul al III-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn, a devenit o cauză 
scumpă a întregului nostru popor.

Profundele transformări care au 
avut loc în toate domeniile de acti
vitate au dat bugetului un conținut 
nou, socialist. Fiecare buget al sta
tului nostru democrat-popular este 
un buget al progresului economic,

social și cultural, avînd o temelie 
trainică de venituri, constituite în 
proporție hotărîtoare din acumulă
rile bănești crescînde ale întreprin
derilor și organizațiilor economice 
socialiste. în 1962 veniturile buge
tului de stat sînt de aproape 4 ori 
mai mari decît în 1950.

Resursele mobilizate prin buget 
au fost folosite pentru nevoile con
strucției socialiste și pentru ridi
carea bunăstării oamenilor muncii, 
între anii 1950—1962 pentru finan
țarea economiei s-au alocat de la 
buget peste 340 miliarde lei, iar pen
tru acțiunile social-culturale aproa
pe 120 miliarde lei.

Bugetul de stat pe 1962 — al trei
lea an al planului de șase ani — 
se va îndeplini în condiții favora
bile, încheindu-se, ca și bugetele a- 
nilor anteriori, cu excedent. După 
datele preliminate, volumul venitu
rilor se va ridica la 76,9 miliarde 
lei, înregistrînd o creștere de 16,2°/o 
față de realizările anului precedent. 
Cheltuielile vor însuma 73,8 miliar
de lei, cu 15,7% mai mult decît în 
anul 1961. Excedentul bugetar va 
fi de 3,1 miliarde lei, față de un 
miliard lei excedent planificat.

Succesele obținute an de an în 
îndeplinirea planurilor de stat și a 
bugetelor de stat confirmă în mod 
strălucit justețea sarcinilor stabi
lite de partid, linia fermă de dez
voltare a economiei noastre națio
nale și marile ei posibilități de a 
utiliza în mod constructiv, spre bi
nele omului, resurse materiale și 
financiare tot mai mari.

repartiții și comenzi, fabricarea tu
turor sortimentelor prevăzute, pre
cum și asigurarea ritmicității pro
ducției și desfacerii mărfurilor.

Pentru creșterea continuă a acu
mulărilor bănești să ridicăm pe o 
treaptă mai înaltă organizarea mun
cii în întreprinderile socialiste, să 
înlăturăm orice cheltuială inutilă, 
să intensificăm eforturile pentru 
scoaterea la iveală și mobilizarea 
rezervelor în toate sectoarele eco
nomice. Așa cum arată tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — „Mini
sterele, organele economice centrale, 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare, conducerile întreprinderi
lor trebuie să ia măsuri pentru pre- 
întîmpinarea pierderilor și a chel
tuielilor neproductive, reducerea 
consumurilor specifice, creșterea 
rentabilității tuturor unităților și 
la toate produsele, astfel ca activi
tatea lor gospodărească să se re
flecte în sporirea beneficiilor și a 
veniturilor bugetare”.

Tovarăși depufafl,
în anul 1963, impozitele și taxele 

de la populație reprezintă 5,6% 
din
re, „ , ..
1959. în aceeași perioadă, venituri
le oamenilor muncii cresc cu circa 
25 miliarde lei.

Scăderea ponderii impozitelor și 
taxelor de la populație în totalul 
veniturilor bugetare, în condițiile 
creșterii veniturilor bănești ale 
populației, este o trăsătură specifi
că bugetului socialist.

O dată cu creșterea veniturilor 
oamenilor muncii se dezvoltă acti
vitatea caselor de economii. Față 
de anul 1961, soldul depunerilor la 
C.E.C. a crescut în 1962 cu 33%, 
iar numărul depunătorilor cu 
circa 20%. Pentru extinderea con
tinuă a operațiunilor C.E.C., fo
lositoare atît populației cît și statu
lui, casele de economii trebuie să 
îmbunătățească deservirea depună
torilor la locul de muncă și să in
tensifice activitatea la sate.

totalul veniturilor bugeta- 
comparativ cu 8,5% în

Cheltuielile bugetului de stat 
pentru finanțarea economiei

na

activității creatoare a oame-

Proiectul bugetului de stat
1963pe

în proiectul de buget pe anul 
1963 veniturile sînt prevăzute în 
sumă de 82,463 miliarde lei, 
cheltuielile de 81,463 miliarde 
Excedentul bugetar planificat 
de un miliard lei.

Proiectul bugetului de stat a 
elaborat în strînsă concordanță cu 
indicatorii planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul 1963, 
aprobat de plenara C.C. al P.M.R. 
din 21—23 noiembrie 1962. La întoc
mirea bugetului s-a ținut seama de 
proiectele planurilor financiare ale 
ministerelor și celorlalte instituții 
centrale, de proiectele de buget ale 
sfaturilor populare regionale și ale 
orașelor București și Constanța, 
precum și de proiectul planului de 
credite al Băncii de Stat.

Indicatorii înscriși în proiectul 
de buget sînt calculați pe baza noi
lor prețuri cu ridicata, recent apro
bate dé guvern. Noile prețuri aduc 
unele modificări în volumul, venitu
rilor bugetare provenite din secto
rul socialist al economiei., compen
sate pe total prin modificări co-

iar 
lei. 

este

fost

respunzătoare la partea de chel
tuieli a bugetului de stat. Recalcu
larea prețurilor cu ridicata s-a 
impus ca urmare a dezvoltării ra
pide a economiei, accelerării pro
gresului tehnic, creșterii productivi
tății muncii și reducerii prețului de 
cost. Prin noile prețuri cu ridicata 
se realizează o mai reală reflectare 
a cheltuielilor de producție, precum 
și o mai justă repartizare a acumu
lărilor bănești pe ramuri, întreprin
deri și produse. Totodată, se elimi
nă cea mai mare parte a dotatiilor 
și diferențelor de preț acordate în 
trecut de la buget și se asigură o 
rentabilitate normală, ceea ce va 
contribui la folosirea mai rațională 
a resurselor materiale și la întări
rea gospodăririi socialiste.

Ca urmare a rezultatelor remar
cabile obținute în dezvoltarea eco
nomică, această măsură a putut fi 
aplicată fără a afecta cu nimic pre
țurile de vînzare cu amănuntul ale 
mărfurilor vîndute populației, al 
căror nivel — potrivit politicii par
tidului — scade în mod sistematic.

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 1963, fondurile destinate fi
nanțării economici naționale sînt 
planificate în sumă de 51,795 mi
liarde lei, cu 9,2% mai mult, 
în condiții comparabile, decît rea
lizările preliminate pe anul în 
curs. La această sumă se adaugă 
creditele bancare, al căror sold va 
fi la sfîrșitul anului 1963 de 36,4 
miliarde lei, precum și fondurile 
proprii ale întreprinderilor și orga
nizațiilor economice socialiste.

Destinația resurselor bugetare o-

glindește preocuparea de primi or
din a conducerii noastre de partid 
și de stat pentru promovarea pro
gresului tehnic, prin înzestrarea tu
turor ramurilor economiei naționa
le cu cele mai moderne și perfec
ționate mașini, utilaje și instalații. 

Din volumul alocațiilor pentru fi
nanțarea economiei naționale, cea 
mai mare parte este folosită pentru 
investiții — principala cale de dez
voltare a bazei tehnice-materiale 
a socialismului.

Finanțarea investițiilor

Veniturile bugetului de stat
Proiectul de buget pe anul 1963 

se . caracterizează printr-o însemna
tă sporire a veniturilor, ceea ce a- 
sigură resursele financiare necesare 
înfăptuirii ritmurilor planificate de 
dezvoltare a economiei și de lărgire 
a fondului de consum social.

în anul 1963, veniturile bugetului 
de stat din economia socialistă, 
calculate pentru asigurarea compa- 
rabilității în vechile prețuri cu ri
dicata, vor fi cu 8,2 miliarde lei 
mai mari decît realizările prelimi
nate pe anul în curs. Ele constituie 
sursa hotărîtoare a veniturilor bu
getului de stat.

în întreaga activitate economică 
se manifestă tot mai mult inițiati
va creatoare a oamenilor muncii, 
care contribuie la obținerea 
nor rezultate economice și 
nanciare superioare celor

în ramurile unde materiile prime și 
materialele dețin o pondere mare 
în prețul de cost. Uzinele de trac- 
toare-Brașov și „Industria Sîrmei"- 
Cîmpia Turzii, Uzinele chimice „Pe
tru Poni"-Valea Călugărească, Fa
brica de pielărie și încălțăminte 
„Dîmbovița” din Capitală ș.a., mo- 
bilizînd colectivele lor de mun- 

au obținut însemnate redu-

u- 
fi- 

_ jr—____  —V- din 
anii anteriori. Ca urmare a eforturi
lor depuse de colectivele de mun
citori, ingineri și tehnicieni — acu
mulările bănești planificate se rea
lizează de majoritatea covîrșitoare 
a întreprinderilor. Importante acu
mulări bănești peste plan au ob
ținut numeroase întreprinderi din 
cadrul Direcției Generale _ Autoca
mioane, Tractoare și Mașini Agri
cole din Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, Departa
mentului Energiei Electrice din Mi
nisterul Minelor și Energiei Elec
trice, Direcției Generale a Prelu
crării Țițeiului din Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei, Di
recției Generale a Produselor Fi
nite din Lemn din Ministerul Eco
nomiei Forestiere, Direcției Gene
rale a Industriei Pielăriei, încălță
mintei și Cauciucului din Ministerul 
Industriei Ușoare, Direcției Gene
rale a- Industriei Zahărului și Ule
iului din Ministerul Industriei Ali
mentare etc.

Sporirea în continuare a acumu
lărilor bănești este nemijlocit lega
tă de obținerea unui ritm mai ra
pid de creștere a productivității 
muncii — problemă centrală a ac
tivității noastre economice. Pe a- 
ceastă linie au fost obținute succe
se în toate ramurile de producție. 
Trebuie însă menționat că rezulta
tele nu corespund întotdeauna e- 
forturilor materiale și financiare 
făcute de stat pentru asigurarea 
progresului tehnic. în unele între
prinderi, îndeplinirea sarcinilor pri
vind sporirea productivității mun
cii a fost frînată de neirtrarea în 
funcțiune la termen a noilor obiec
tive, de nefolosirea tuturor utilaje
lor la capacitatea normală și de in
suficienta preocupare pentru meca
nizarea anumitor faze și _ operații 
ale procesului de producție.

Introducerea consecventă a teh
nicii avansate, ridicarea sistemati
că a calificării oamenilor muncii, 
precum și îmbunătățirea organiză
rii producției trebuie să determine 
în toate întreprinderile creșterea în 
măsură și mai mare a nivelului 
productivității muncii și a volumu
lui acumulărilor bănești.

Reducerea consumurilor specifice 
Constituie unul din principalele 
mijloace pentru obținerea de eco
nomii și beneficii sporite, în special

că, 
ceri ale consumurilor specifice. 
Mai 
care nu acordă atenția cuvenită a- 
cestei probleme, normele de consum 
fiind frecvent depășite. De aseme
nea, uneori beneficiile sînt diminua
te datorită depășirii procentului 
admisibil de rebuturi, amenzilor și 
penalizărilor plătite, precum și al
tor pierderi.

O influență favorabilă asupra 
acumulărilor are și îmbunătățirea 
calității produselor. Răspunzînd 
chemării partidului, tot mai multe 
întreprinderi fabrică produse la ni
velul celor mai bune mărfuri de pe 
piața mondială. Instalațiile de foraj 
fabricate de Uzina „1 Mai"-Ploiești, 
unitățile de pompaj produse de 
Uzina „Vulcan"-București, vagoanele 
cisternă realizate de Uzina „23 Au- 
gust’-București și multe altele fac 
cinste industriei noastre socialiste.

O manifestare a preocupărilor 
pentru îmbogățirea sortimentelor și 
calitatea superioară a bunurilor de 
consum a constituit-o cel de-al 4-lea 
pavilion de mostre — ilustrare a 
posibilităților crescînde ale indus
triei noastre de a oferi populației 
mărfuri bune și frumoase. Punerea 
neîntîrziată în vînzare a acelor sor
timente care au fost apreciate de 
vizitatori va contribui la îmbu
nătățirea aprovizionării oamenilor 
muncii.

Cu toate realizările obținute, nu 
se poate trece cu vederea că unele 
unități productive, cum sînt Uzina 
metalurgică „Victoria"-Călan, Țesă- 
toria de mătase „Flamura Roșie" 
din Capitală, Fabrica de conserve 
„Valea Roșie" din regiunea Bucu
rești, au mai produs și mărfuri care, 
datorită calității lor necorespunză
toare, au fost pe bună dreptate re
fuzate de către unitățile productive 
sau organizațiile comerciale. Con
ducerile întreprinderilor, colectivele 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din fiecare unitate economică tre
buie să lupte cu perseverență pen
tru ca marca fabricii să fie marca 
bunei calități ; nici un produs de 
calitate inferioară — materii prime, 
mașini, utilaje — să nu ajungă la 
întreprinderile beneficiare, iar oa
menii muncii să găsească în maga
zine numai mărfuri care să le sa
tisfacă pe deplin cerințele.

în unele cazuri, o parte din pro
dusele fabricate se aglomerează în 
depozite și sînt vîndute cu întîr- 
ziere, influențînd negativ realizarea 
acumulărilor bănești planificate. 
Conducătorii de întreprinderi nu 
trebuie să se mulțumească numai 
cu îndeplinirea planului de produc
ție ; desigur, preocuparea pentru 
realizarea acestui indicator este 
deosebit de necesară, însă cu a- 
ceeași insistență trebuie urmărite 
acoperirea din timp a planului cu

sînt și unități economice

Pentru finanțarea investițiilor, în 
anul 1963 sînt prevăzute în proiec
tul de buget fonduri de 22,746 mi
liarde lei, cu o creștere față de anul 
precedent, în condiții comparabile 
de prețuri, de 16,4%. Alocațiile 
bugetare împreună cu importan
tele resurse proprii ale întreprin
derilor vor asigura finanțarea inte
grală a volumului planificat de in
vestiții.

Partidul nostru acordă cea mai 
mare importanță creșterii continue 
a eficienței investițiilor. A obține în 
interesul societății rezultate maxime 
cu cheltuieli minime — este o lege 
a construcției socialiste:

Folosirea cu efect sporit a fondu
rilor de investiții depinde în mare 
măsură de respectarea termenelor 
de dare în funcțiune a noilor obiec
tive și capacități de producție. Pen
tru aceasta este necesară concen
trarea eforturilor asupra lucrărilor 
de bază și desfășurarea ritmică a 
lucrului pe șantiere, în conformi
tate cu graficele de eșalonare a exe
cuției.

în același scop trebuie asigurate 
întocmirea la timp și la un nivel 
calitativ ridicat a proiectelor, livra
rea la termenele stabilite a utilaje
lor și materialelor, precum și folo
sirea judicioasă în tot cursul anului 
a forței de muncă, a utilajelor și 
materialelor de construcții.

Pentru utilizarea cu eficiență a 
fondurilor de investiții, o mare în
semnătate are obținerea, la noile 
obiective, a producției și acumulă
rilor în conformitate cu indicatorii 
prevăzuți în proiecte. Trebuie ară
tat că acești indicatori sînt îndepli
niți și depășiți la tot mai multe

unități productive. Pe alocuri unii 
din acești indicatori, cum sînt ca
pacitatea de producție, numărul de 
muncitori, productivitatea muncii, 
prețul de cost, se realizează cu în- 
tîrziere, ceea ce se repercutează 
negativ și asupra rezultatelor fi
nanciare. Indicatorii tehnici-econo- 
mici, înscriși în proiectele aproba
te, nu sînt simple date orientative ; 
ei trebuie îndepliniți întocmai la 
fiecare obiectiv de investiții, la a- 
ceasta urmînd să contribuie toți 
factorii care participă la proiectarea 
și executarea investițiilor.

O latură importantă a folosirii 
judicioase a fondurilor de investiții 
o constituie scăderea prețului de 
cost al construcțiilor. în anul 1962, 
multe organizații de construcții au 
obținut rezultate pozitive în gospo
dărirea materialelor, reducerea con
sumurilor specifice și aplicarea pe 
scară tot mai largă a metodelor a- 
vansate de lucru, realizînd și de
pășind acumulările bănești planifi
cate. La unele organizații de cons
trucții, însă, utilajele și mecanismele 
nu sînt folosite totdeauna rațional, 
se înregistrează un consum ridicat de 
materiale, au loc depășiri ale chel
tuielilor indirecte și de manoperă.

Organele Băncii de Investiții tre
buie să exercite în continuare un 
control multilateral asupra gospo
dăririi fondurilor de investiții, res
pectării disciplinei de plan și finan
ciare, să contribuie mai activ la 
mobilizarea rezervelor existente în 
toate fazele de realizare a investi
țiilor și să sprijine titularii de in
vestiții, proiectanții și organizațiile 
de construcții în realizarea planului 
de investiții.

Finanțarea
Alocațiile de la buget și din mij

loacele proprii ale întreprinderilor 
prevăzute în anul 1963 pentru finan
țarea industriei se ridică la 21,8 mi
liarde lei, la care se adaugă unele 
sume ce vor fi repartizate în cursul 
anului, precum și importante cre
dite bancare.

O dată cu dezvoltarea impetuoa
să a industriei noastre socialiste, 
au crescut fondurile fixe și circu
lante aflate la dispoziția întreprin
derilor. A sporit eficiența folosirii 
lor ; astăzi la fiecare mie de lei 
fonduri fixe și circulante obținem, 
față de anul 1960, o producție mar
fă’cu circa 17% mai mare și cu 24% 
mai multe acumulări bănești.

Ținînd seama de ritmul rapid de 
înzestrare și reutilare a întreprin
derilor. problema folosirii raționa
le a fondurilor fixe dobîndește o 
importanță tot mai mare. în aceas
tă privință trebuie menționat că 
indicii de utilizare a capacităților 
de producție se îmbunătățesc neîn
cetat.

A devenit mai activă și preocu
parea întreprinderilor și organelor 
tutelare, atît din industrie cît și din 
alte ramuri economice, pe linia 
identificării și redistribuirii fondu
rilor fixe disponibile. Volumul fon
durilor fixe în rezervă și conserva
re s-a redus în perioada 1959—1962 
cu peste 40%. Rezultate bune 
au fost obținute la Direcția Gene
rală Utilaj Industrial, Naval și Ma
terial Rulant din Ministerul Meta
lurgiei și Construcțiilor de Mașini, 
Direcția Generală a Industriei Sili- 
caților din Ministerul Industriei 
Construcțiilor, Direcția Generală a 
Industriei Lînei și Mătăsii din Mi
nisterul Industriei Ușoare și altele.

Este necesar ca organele centrale 
și locale să ia în continuare măsuri 
pentru redistribuirea mai operativă 
a fondurilor disponibile, veghind la 
respectarea strictă a condițiilor le
gale cu privire la trecerea sau men-

Finantarea »
încheierea colectivizării agricul

turii în primăvara acestui an — 
eveniment de importanță istorică în 
viața poporului nostru — a eliberat

industriei
ținerea lor în rezervă ori conserva
re. Conducătorii întreprinderilor și 
direcțiilor generale trebuie să țină 
seama de faptul că prin nefolosirea 
unui, utilaj achiziționat se imobili
zează fondurile investite, iar econo
mia este lipsită de producția care 
s-ar fi obținut prin punerea lui în 
funcțiune.

Rezerve importante pot fi mobili
zate și prin îmbunătățirea planifi
cării și folosirii mijloacelor circu
lante. Direcțiile generale, comitete
le executive ale sfaturilor populare 
și întreprinderile, împreună cu or
ganele financiare și bancare, vor 
trebui să ia toate măsurile în vede
rea recalculării normativelor mij
loacelor circulante, în raport cu 
condițiile concrete de lucru ale u- 
nităților productive, eliberînd ast
fel mijloace materiale și bănești 
care vor putea fi folosite pentru 
alte nevoi ale economiei naționale.

Ca urmare a aplicării măsurilor 
inițiate de partid, ministerele, sfa
turile populare și întreprinderile au 
reușit să valorifice o mare parte 
din stocurile supranormative fără 
mișcare și de prisos. Totuși, mai 
sînt și unele întreprinderi care nu 
se preocupă de identificarea în în
tregime a acestor stocuri ; de ase
menea, există unele deficiențe în 
preluarea și valorificarea lor de 
către bazele de desfacere ale mi
nisterelor și organizațiilor regiona
le de aprovizionare și desfacere.

Fiecare întreprindere trebuie să 
aibă în permanență în vedere că 
stocurile supranormative reprezintă 
o imobilizare de valori în circuitul 
economic, care creează dificultăți în 
aprovizionarea altor unități și ' in
fluențează negativ prețul de cost 
al produselor. Identificarea și valo
rificarea stocurilor supranormative, 
precum și prevenirea formării lor 
nu au un caracter de campanie, ci 
constituie sarcini permanente ale 
întreprinderilor și organelor lor tu
telare.

agriculturii
uriașe energii încătușate de mica 
gospodărie țărănească, punîndu-le 
în slujba dezvoltării rapide a pro
ducției agricole, a dat un puternic

avînt 
nilor muncii de la orașe și sate în 
desăvîrșirea construcției socialismu
lui.

Transformarea socialistă a agri
culturii s-a făcut cu sprijinul multi
lateral, material și financiar, al sta
tului. An de an s-au alocat mijloa
ce importante pentru înzestrarea 
agriculturii cu mașini și utilaje mo
derne, îngrășăminte chimice, se
mințe selecționate și animale 
de rasă. O atenție deosebită a fost 
acordată ridicării nivelului agroteh
nic al lucrărilor și pregătirii cadre
lor de specialiști.

în anul 1963, pentru finanțarea 
agriculturii se prevede de la buget 
și din resursele proprii ale gospo
dăriilor agricole de stat și ale gos
podăriilor agricole colective suma 
de peste 11 miliarde lei. Pentru 
dezvoltarea producției agricole vor 
mai fi utilizate și însemnate credite 
bancare.

Lărgirea bazei tehnice-materiale 
și reorganizarea conducerii agricul
turii deschid perspective pentru 
creșterea continuă a producției a- 
gricole și îmbunătățirea rezultatelor 
economice-financiare ale gospodă
riilor.

Gospodăriile agricole de stat — 
sectorul cel mai înaintat al agricul
turii noastre — au obținut la cul
turile de bază, grîu și porumb, în 
condițiile climaterice mai puțin fa
vorabile ale anului 1962, producții 
medii superioare celor din anul 
precedent. Folosind în mod eficient 
fondul funciar și celelalte mijloace 
de producție, numeroase gospodării 
agricole de stat, ca de exemplu 
„I. L. Caragiale" — regiunea Bucu
rești, Pogoanele — regiunea Plo
iești, „Pavel Tcacenco“ — regiunea 
Galați, Hălchiu — regiunea Bra
șov, au realizat, o dată cu creșterea 
producției, un preț de cost mai re
dus, înregistrînd și rezultate finan
ciare favorabile.

Trebuie arătat însă că, în condi
ții similare de climă și sol, la unele 
gospodării de stat, ca de pildă „I. C. 
Frimu“ — regiunea București. Țin
tești — regiunea Ploiești, „Filimon 
Sîrbu" _ regiunea Galați, Hăr- 
man — regiunea Brașov — dato
rită utilizării neeficiente a mașini
lor și utilajelor, ncaplicării în bune 
condiții a regulilor agrotehnice, 
precum și datorită cheltuielilor 
neeconomicoase — producția nü a 
fost pe măsura posibilităților, pre
țul de cost s-a menținut ridicat, iar 
acumulările bănești planificate nu 
au putut fi realizate.

Problema reducerii prețului de 
cost al producției trebuie să consti
tuie una din preocupările de bază 
ale gospodăriilor agricole de stat. 
Trustul central Gostat, trustu
rile locale și conducerile G.A.S. 
au datoria să ia măsurile co
respunzătoare pentru generaliza
rea sistematică și perseverentă 
a experienței înaintate, pentru 
valorificarea cît mai deplină a re
zervelor de sporire a producției, 
concomitent cu reducerea cheltuie
lilor de producție, astfel îneît rezul
tatele financiare realizate de fiecare 
gospodărie să corespundă eforturi
lor importante pe care statul nos
tru le-a făcut și le face pentru în
zestrarea lor tehnică-materială.

La creșterea producției agricole, 
o contribuție însemnată aduc sta
țiunile de mașini și tractoare. în
zestrate cu mașini și utilaje de un 
nivel tehnic tot mai ridicat, S.M.T. 
își îmbunătățesc activitatea an de 
an, executînd lucrările agricole în 
condiții din ce în ce mai bune 
și ajutînd efectiv gospodăriile agri
cole* colective în planificarea și or
ganizarea producției.

După date preliminate, prețul de 
cost al lucrărilor efectuate de S.M.T.

. este în anul 1962 mai mic cu 4,8% 
decît în 1961 ; în același timp, 
s-a înregistrat și o creștere a veni
turilor stațiunilor de mașini și trac
toare. Cu toate acestea, în unele 
regiuni, ca Galați și Banat, au 
existat și stațiuni care, datorită uti
lizării neraționale a parcului de 
mașini și a timpului de lucru, au 
depășit cheltuielile de producție, 
înregistrând rezultate financiare ne
satisfăcătoare.

Ținînd seama de gradul de în
zestrare tehnică atins și de expe
riența acumulată, stațiunile de ma
șini și tractoare trebuie să ia mă
suri pentru ridicarea în continuare 
a calității lucrărilor efectuate, îm
bunătățirea indicilor de folosire a 
mașinilor agricole și sporirea veni
turilor.

Gospodăriile agricole colective 
au în prezent condiții pentru ca toa
te să devină unități puternice, pros
pere. Consolidarea fiecărei gospodă
rii colective este indisolubil legată 
de creșterea avutului obștesc. Alo- 
cînd sume tot mai mari din ve
niturile proprii în bani și în natură 
pentru creșterea fondului obștesc, 
gospodăriile colective își dezvoltă 
mijloacele de producție — condiție 
fundamentală pentru sporirea veni
turilor și a valorii zilei-muncă.

La creșterea fondului obștesc, o 
contribuție însemnată aduc și cre
ditele bancare. în anul 1963 se pre
văd în buget resursele necesare 
pentru acordarea de credite pe ter
men lung. Soldul lor va fi la sfîr
șitul anului de circa 3,6 miliarde 
lei. O bună parte din aceste credite 
sînt folosite pentru dezvoltarea șep- 
telului și pentru lărgirea bazei de 
producție în legumicultură, cultura 
viței de vie și a pomilor, ramuri 
care asigură venituri mari gospodă
riilor. Banca de Stat va mai pune 
la dispoziția G.A.C. fonduri impor
tante sub forma creditelo- pe ter
men scurt pentru producție și con
tractări.

Dezvoltarea economică și consoli- 
. darea gospodăriilor agricole colecti- 
• ve trebuie să se realizeze prin mai 
: buna folosire a terenurilor agrico-

le, îmbunătățirea structurii culturi
lor, ridicarea productivității șepte- 
lului, utilizarea rațională a tuturor 
resurselor de muncă, materiale și 
bănești.

Organele bancare sînt chemate

să acorde o îndrumare permanentă 
și un sprijin mai mare G.A.C. pen
tru gospodărirea cu eficiență spo
rită a fondurilor, pentru păstrarea 
integrității acestora și pentru îmbu
nătățirea evidenței.

Cheltuielile bugetului de stat 
pentru finanțarea acțiunilor 

destinate creșterii nivelului de trai
Pe măsura dezvoltării forțelor de 

producție, a creșterii productivității 
muncii' și a venitului național, 
partidul și guvernul iau măsuri 
pentru ridicarea sistematică a nive
lului de trai al oamenilor muncii, 
în ultimii trei ani salariile au 
crescut cu peste 20% ; numai 
sporul de salarii acordat prin ho- 
tărîrea din anul 1961 a partidului 
și guvernului reprezintă în 1963 
circa 4 miliarde lei; au fost efec
tuate însemnate reduceri de pre
țuri, toate acestea determinînd spo
rirea simțitoare a puterii de cum
părare a populației.

La îmbunătățirea continuă a ni
velului de trai al oamenilor mun
cii, pe lîngă creșterea veniturilor 
lor, o importanță din ce în ce mai 
mare o au fondurile utilizate de 
stat pentru construcțiile de locuin
țe și acțiunile social-culturale. Ele 
contribuie la satisfacerea pe chel
tuiala statului a unor cerințe atît 
de vitale cum sînt locuințele, învă- 
țămîntul, ocrotirea sănătății, odih
na, pensiile etc.

Fondurile destinate construcții
lor de locuințe au fost în anii 1960- 
1962 cu 19% mai mari decît 
se prevăzuse pentru această peri
oadă în Directivele Congresului al 
III-lea al P.M.R., executîndu-se nu
mai în anul 1962 un număr de apar
tamente din fondurile statului a- 
proape egal cu cel construit în tot 
cursul primului cincinal. în 1963 
populația va primi încă 51 000 apar
tamente, cu 7% mai mult decît în 
1962. înfloresc orașele patriei so
cialiste, se înfrumusețează neconte
nit viața poporului nostru muncitor.

Volumul alocațiilor pentru acțiu
nile social-culturale este prevăzut 
în proiectul de buget pe anul 1963 
la 19,122 miliarde lei, cu o creștere, 
în condiții comparabile, de 1,3 mi
liarde lei față de 1962. Statul nos
tru cheltuie pentru pregătirea u- 
nui elev în școlile profesionale și 
tehnice, pe toată perioada școlari
zării, peste 15 000 lei, iar pentru 
pregătirea unui specialist la cursu
rile de zi într-un institut de învă
țămînt superior, pe întreaga durată 
de studii, mai mult de 50 000 lei ; 
se acordă alocații de stat pentru 
2 100 000 copii; statul plătește circa 
900 000 'pensii de bătrînețe, invali
ditate și urmași ; în spitalele și sa
natoriile din țara noastră se acordă 
îngrijire medicală gratuită, cheltu- 
indu-se anual de fiecare pat în me
die 19 000 lei.

Cele mai importante alocații bu
getare cu caracter social-cultural 
sînt destinate finanțării învățămân
tului. Prevederile bugetare pentru 
învățămînt pe anul 1963 sînt de 
5,650 miliarde lei, cu un spor de 
532 milioane lei față de anul 1962. 
Aceste fonduri vor asigura dezvol
tarea învățământului de toate gra
dele, atît în ceea ce privește cursu
rile de zi, cît și învățămîntul seral 
și fără frecvență, recent reorgani-

zat. în prezent, numărul școlilor de 
cultură generală este de peste 
15 800, cu mai mult de 3 000 000 
elevi ; funcționează 46 institute de 
învățămînt superior, cu 165 de fa
cultăți, cuprinzînd peste 100 000 de 
studenți, iar dintre studenții de la 
cursurile de zi circa 60% primesc 
burse.

O atenție deosebită acordă s 
nostru dezvoltării științei, cui. 
și artei, pentru care s-au prevăz,... 
în anul 1963 fonduri de 1,486 mi
liarde lei.

în țara noastră tirajul anual al 
cărților a ajuns la peste 58 milioa
ne de exemplare, există peste 
24 000 de biblioteci, 108 unități ar
tistice de spectacole, iar în fiecare 
oraș și comună’ cel puțin cîte o 
casă de cultură sau un cămin cul
tural.

Pentru ocrotirea sănătății și pre
vederile sociale, în proiectul de 
buget pe anul 1963 sînt prevăzute 
4,873 miliarde lei, cu 265 milioane 
lei mai mult decît în 1962.

Cheltuielile bugetului asigurărilor 
sociale de stat, care cuprinde o 
parte însemnată a fondului de con
sum social, se ridică în anul 1963 la 
4,662 mi'iarde lei, cu un spor, in 
condiții comparabile față de 1962, 
de 206 milioane lei.

An de an fondurile destinate ac
țiunilor social-culturale sînt folosite 
cu eficiență sporită. Gospodărirea 
cu cea mai mare atenție a acestor 
mijloace trebuie să constituie o 
permanentă preocupare a organelor 
centrale, sfaturilor populare și in
stituțiilor cu caracter social-cultural.

Tovarăși depufafl,
Dezvoltarea în ritm rapid a eco

nomiei țării, creșterea continuă a 
producției industriale și agricole 
creează condiții pentru lărgirea re
lațiilor economice externe. Volumul 
comerțului exterior va fi în anul 
1963 cu aproape 90% mai mare 
decît în 1959, țara noastră a- 
vînd legături comerciale cu peste 
80 de state. Ținînd seama de impor
tanța tot mai mare a relațiilor de 
comerț exterior, fiecare întreprinde
re și organizație economică produ
cătoare de mărfuri pentru export 
trebuie să-și îndeplinească obliga
țiile contractuale la timp și în bune 
condiții.

Alături de celelalte țări socialiste, 
Republica Populară Romînă mili
tează consecvent pentru coexistența 
pașnică, pentru menținerea și con
solidarea păcii în întreaga lume, a- 
dueîndu-și întreaga sa contribuție 
la această operă de însemnătate ho
tărîtoare pentru omenire.

Totodată, partidul și guvernul 
nostru iau toate măsurile pentru 
întărirea capacității de apărare și 
asigurarea deplinei securități a pa
triei. în bugetul de stat pe anul 1963, 
alocațiile pentru apărare reprezintă 
5,1% din totalul cheltuielilor bu
getare.

Bugetele organelor locale 
ale puterii de stat

Volumul bugetelor sfaturilor 
populare va fi în anul 1963 de 13,344 
miliarde lei. în condiții comparabile 
de prețuri și luînd în considerare 
unele redistribuiri de sarcini între 
bugetul republican și bugetele loca
le, creșterea volumului acestora este 
de circa un miliard lei față de anul 
1962.

Veniturile proprii ale bugetelor 
locale sînt prevăzute în sumă 
5,086 miliarde lei. Aceste resurse 
fi completate pe calea cotelor 
falcate din veniturile bugetului 
publican și prin acordarea de 
tații.

în anul 1962 s-a îmbunătățit acti
vitatea în. industria locală. Tot mai 
multe întreprinderi au depășit pla
nul producției globale și marfă și 
au obținut economii suplimentare 
din reducerea prețului de cost, con
tribuind la creșterea acumulărilor 
și veniturilor bugetelor sfaturilor 
populare.

Este necesar să se acorde și mai 
departe atenția cuvenită îmbună
tățirii activității întreprinderilor lo
cale, mobilizării tuturor rezervelor 
pentru creșterea 
turilor bugetare.

ele 
vor 
cie- 
re- 
do-

voltării industriei locale și întăririi 
bazei materiale a instituțiilor so- 
cial-cul turale.

Investiții suplimentare vor mai 
fi efectuate pentru electrificarea 
satelor și pentru gospodăria comu
nală și edilitară.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare au datoria să vegheze 
ca fiecare sumă să fie folosită cu 
maximum de eficiență și să ia mă
surile necesare de prevenire a ori
căror cheltuieli neeconomicoas -

însemnată a veni- 
Producția între

prinderilor industriei locale trebuie 
coordonată mai strîns cu aceea a 
industriei republicane și sprijinită 
din punct de vedere tehnic, în așa 
fel îneît întreaga producție să poa
tă răspunde cerințelor consumato
rilor.

O contribuție importantă la lăr
girea bazei proprii de venituri a 
bugetelor sfaturilor populare aduc 
organizațiile comerciale, care în 
anul 1962 au .pus la dispoziția oa
menilor muncii mărfuri de un 
sortiment mai larg și de calitate 
mai bună. S-a extins rețeaua co
mercială, a fost continuată înze
strarea unităților cu instalații mo
derne, se introduc și se dezvoltă 
formele înaintate de deservire.

Sarcinile sporite, care decurg din 
dezvoltarea economiei locale și a 
acțiunilor social-culturale, determi
nă creșterea cheltuielilor bugetelor 
sfaturilor populare.

Investițiile sfaturilor populare 
pe anul 1963 sînt prevăzute în sumă 
de 3,926 miliarde lei. Cea mai mare 
parte din fondurile de investiții 
sînt destinate construcțiilor de lo
cuințe, gospodăriei comunale, dez-

Tovarăși depufafl,

înainte de a încheia, vă rog să-mi 
permiteți ca, în conformitate cu le
gea bugetară, să vă supun spre a- 
probare contul execuției definitive 
a bugetului de stat pe anul 1961.

Bugetul de stat pe anul 1961 a 
fost realizat la venituri în sumă de 
66,142 miliarde lei, iar la cheltuieli 
în sumă de 63,726 miliarde lei, cu 
un excedent de 2,416 miliarde lei.

Tovarăși depufafl,

Oamenii muncii de la orașe și 
sate, însuflețiți de mărețul program 
al desăvîrșirii construcției socially- 
te elaborat de Congresul al IH-leiz 
al partidului, muncesc cu entu
ziasm, perseverență și patriotism 
înflăcărat pentru continua dezvol
tare a economiei, pentru înflorirea 
culturii noi, socialiste, în patria 
noastră.

Marile realizări dobîndite sînt le
gate de colaborarea și întrajutora
rea frățească din cadrul lagărului 
socialist, și în mod deosebit de 
sprijinul pe care Uniunea Sovietică 
îl acordă țării noastre, ca și celor
lalte țări socialiste. Prin munca sa 
creatoare, prin rezultatele obținute 
în dezvoltarea tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale poporul romîn 
își aduce contribuția la creșterea 
forței sistemului socialist mondial, 
la victoria socialismului în întrece
rea pașnică cu capitalismul.

îndeplinirea planului și bugetului 
de stat pe anul 1963 va constitui o 
nouă verigă în lanțul succeselor 
care asigură realizarea prevederilor 
planului de 6 ani — însemnat pas 
înainte pe drumul luminos al soi 
cialismului și păcii.
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Tovarăși depufafl,
Patria noastră pășește cu fermitate pe 

drumul progresului economic și social, în
făptuind mărețul program al desăvîrșirii 
construcției socialiste, trasat de Congresul 
al III-lea al P.M.R.

Succesele deosebite în crearea și dez
voltarea bazei tehnice-materiale a socia
lismului, creșterea venitului național și a 
bunăstării oamenilor muncii se reflectă în 
întărirea continuă a finanțelor țării noas
tre, în realizarea unor bugete exceden
tare.

Comisia economică-financiară a Marii 
'Adunări Naționale a analizat proiectul de 
buget pe anul 1963 și a constatat că el a 
fost întocmit pe baza sarcinilor prevăzute 
în planul de dezvoltare a economiei na
ționale, aprobat de Plenara C.C. al P.M.R. 
din 21—23 noiembrie 1962.

Așa cum s-a arătat în raportul prezen
tat de tovarășul deputat Aurel Vijoli, mi
nistrul finanțelor, prevederile proiectului 
de buget pe anul 1963 sînt de 82,463 mi
liarde lei la venituri si de 81.463 miliarde 
lei la cheltuieli. Excedentul bugetar pla
nificat este de un miliard lei.

Cea mai mare parte a veniturilor buge
tului de stat provine din sectorul socia
list al economiei noastre naționale. In tota
lul veniturilor bugetului de stat, veniturile 
de la întreprinderile și organizațiile socia
liste vor reprezenta 94,4 la sută, iar impo
zitele și taxele de la populație vor repre
zenta numai 5.6 la sută din totalul veni
turilor bugetare.

In bugetul anului 1963 veniturile din im
pozitul pe circulația mărfurilor și cotele 
părți din beneficii — forme principale ale 
acumulărilor bănești — se ridică la suma 
de 42,2 miliarde lei, reprezentînd peste 50 la 
sută din totalul veniturilor bugetare. A- 
ceastă structură a veniturilor bugetului pe 
anul. 1963 reflectă dezvoltarea puternică a 
economiei noastre — dovadă grăitoare a 
rodniciei eforturilor depuse de poporul nos
tru în construcția socialistă.

Traducerea în viață a prevederilor Con
gresului al III-lea al P.M.R. cu privire la 
dezvoltarea bazei tehnice-materiale a so
cialismului face necesară alocarea unor 
sume importante pentru finanțarea ramu
rilor economiei naționale. Astfel, în proiec
tul bugetului de stat pe anul 1963, este pre
văzută pentru finanțarea economiei națio
nale suma de 51,795 miliarde lei, sumă care 
este de peste 5 ori mai mare decît , cea 
cheltuită în acest scop în anul 1950.

Cea mai mare parte a alocațiilor bugetare 
privind finanțarea economiei este destinată 
finanțării investițiilor. Astfel, în proiectul 
de buget se prevede pentru investiții suma 
de 22,746 miliarde lei, ceea ce reprezintă 
circa 44 la șută din totalul cheltuielilor 
pentru finanțarea economiei naționale.

Resursele bugetului de stat sînt îndrep
tate cu precădere în industrie, iar în ca
drul acesteia în ramurile producătoare de 
mijloace de producție. Fonduri corespun
zătoare sînt prevăzute și pentru celelalte 
ramuri ale economiei naționale : agricul
tură, construcții, transporturi, comerț.

Anul 1963 va marca ridicarea în conti
nuare a nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Veniturile populației vor crește cu 
7,5 miliarde lei ; numai pentru îmbunătă
țirea salarizării, ca urmare a aplicării în 
continuare a hotărîrii din iulie 1961 a par
tidului și guvernului, oamenii muncii vor 
primi 4 miliarde lei ; prin comerțul socia
list se vor desface cu 9,2 la sută mai multe 
bunuri de consum față de anul precedent; 
vor fi date în folosință peste 51 000 apar
tamente, cu 7 la sută mai mult decît în 
1962.

Pentru ridicarea bunăstării populației, o 
importanță tot mai mare capătă acțiunile 
social-culturale finanțate prin bugetul de 
stat. Proiectul de buget pe anul 1963 pre
vede pentru aceste acțiuni suma de 19,122 
miliarde lei. Sumele prevăzute sînt de pes
te 5,5 ori mai mari decît cele cheltuite în 
anul 1950.

îndeplinirea prevederilor proiectului bu
getului de stat pe anul 1963 face necesară' 
intensificarea eforturilor pentru scoaterea 
la iveală și mobilizarea rezervelor interne, 
pentru creșterea continuă a calității pro
duselor.

Reducerea sistematică a prețului de cost 
prezintă 0 importanță deosebită pentru 
crearea acumulărilor necesare realizării 
într-un ritm accelerat a reproducției so
cialiste lărgite în toate ramurile economi
ei naționale.

Reducerea prețului de cost cu numai 1 
la sută în industrie reprezintă în 1963 o 

/ economie de circa 850 milioane lei, care 
echivalează cu valoarea a peste 20 000 de 
apartamente.

O cale importantă de reducere a prețu
lui de cost o constituie sporirea continuă

Cuvântul deputatului Petre Blajovici
(regiunea Banat)

Am luat cunoștință cu o deosebită sa
tisfacție de proiectul de buget pentru anul 
1963. Ca și în anii anteriori, prevederile 
sale asigură creșterea forțelor de produc
ție ale țării, continuarea în ritm susținut a 
industrializării socialiste, creșterea pro
ducției agricole și, pe această bază, ridi
carea nivelului de trai material și cul
tural al celor ce muncesc.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii din 
regiunea Banat au realizat și depășit an 
de an planul de producție. Din datele pre
liminate rezultă că, în acest an, întreprin
derile din regiunea noastră vor realiza 
planul producției globale în proporție de 
102,6 la sută, iar cel de marfă de 101,8 la 
sută.

în același timp, pe baza creșterii produc
tivității muncii, a reducerii consumurilor 
specifice de materii prime, s-au obținut e- 
conomii. peste plan la prețul de cost de 113 
milioane lei.

Progrese însemnate au înregistrat între
prinderile noastre și în privința ridicării 
nivelului tehnic al producției și a îmbu
nătățirii calității produselor. în acest an 
s-au pus în fabricație noi turbine hidrau
lice. noi tipuri de strunguri paralele și au
tomate, noi tipuri de vagoane, sortimente 
noi de mobilă, iar în industria textilă s-au 
creat sute de desene noi într-o varietate 
mare de poziții coloristice.

In anul 1963, întreprinderile industriale 
din regiunea noastră vor trebui să reali

a productivității muncii, domeniu în care 
au fost obținute rezultate bune. Cu toate 
acestea mai există încă întreprinderi care 
nu acordă atenția cuvenită introducerii 
procedeelor noi tehnologice, organizării 
mai bune a muncii, folosirii cu maximum 
de eficiență a fondurilor acordate de stat 
pentru mecanizarea și automatizarea pro
ceselor de producție în vederea creșterii 
productivității muncii.

Ținînd seama de ponderea pe care o au 
cheltuielile pentru materiale în totalul 
cheltuielilor de producție, o atenție deose
bită trebuie acordată îndeplinirii normelor 
de consum pentru materii prime, mate
riale și reducerii acestora pe măsura îm
bunătățirii condițiilor de producție.

Creșterea economiilor prin reducerea 
cheltuielilor de producție trebuie să se 
facă paralel cu îmbunătățirea calității 
produselor. Pentru aceasta, fiecare între
prindere trebuie să acorde o atenție deo
sebită pentru realizarea o'e produse dura
bile, îngrijit finisate, la un înalt nivel ca
litativ.

Analizînd partea de cheltuieli a proiec
tului de buget pe anul 1963, Comisia eco
nomică-financiară consideră necesar să 
sublinieze unele probleme' legate de folo
sirea gospodărească a mijloacelor finan
ciare alocate de la buget.

în ultimii ani s-au înregistrat rezultate 
bune în folosirea judicioasă și cu randa
ment sporit a fondurilor de investiții. Mi
nisterele, direcțiile generale și întreprin
derile au analizat și fundamentat mai te
meinic oportunitatea investițiilor și au a- 
o'optat soluții constructive moderne, obți- 
nînd rezultate economice importante. Mai 
sînt însă și cazuri cînd unele obiective 
puse în funcțiune nu ating indicii tehnico- 
economici proiectați, nu realizează capa
citatea de producție în termenul prevăzut, 
ceea ce se repercutează nefavorabil asu
pra îndeplinirii planului de producție, de 
preț de cost și financiar.

Anul acesta, ca urmare a aplicării mă
surilor indicate de partid și guvern, s-au 
obținut rezultate bune în folosirea mijloa
celor circulante, în special prin utilizarea 
mai bună a materialelor și reducerea 
stocurilor supranormative. Totuși, în unele 
întreprinderi există încă însemnate stocuri 
care depășesc necesitățile curente ale aces
tora, ceea ce privează economia națională 
de importante cantități de materii prime 
și material și duce la sporirea cheltuielilor 
de producție.

Ținînd seama de importanța economică 
a valorificării stocurilor supranormative 
de materii prime și materiale este necesa
ră luarea în continuare a unor măsuri care 
să contribuie la readucerea acestora în cir, 
cuitul economic.

îndeplinirea .și. depășirea planului de re
ducere a prețului de cost în industrie și 
însemnatele economii peste plan obținute 
în acest an au influențat favorabil reali
zarea planului de acumulări bănești ale 
statului.

Unele întreprinderi însă nu au realizat 
sarcinile de beneficii în special din cauza 
cheltuielilor neproductive provenite din 
rebuturi, amenzi, penalizări etc.

Este necesară lichidarea cauzelor care 
duc la cheltuieli neproductive, astfel ca 
economiile obținute în unele întreprinderi 
să nu fie diminuate datorită gospodăririi 
nesatisfăcătoare a fondurilor în alte între
prinderi.

Ministerele, organele bancare trebuie să 
ia măsuri în continuare pentru întărirea 
disciplinei financiare și mobilizarea rezer
velor existente prin desfășurarea unui con
trol activ și eficient.

Comisia economică-financiară a Marii 
Adunări Naționale, constatînd că proiec
tul bugetului de stat supus dezbaterilor 
actualei sesiuni asigură acoperirea cu mij
loace financiare a tuturor acțiunilor în
scrise în planul de dezvoltare a economiei 
pe 1963, propune aprobarea sa de către 
Marea Adunare Națională.

De asemenea, examinînd cifrele defini
tive privind execuția bugetului de stat pe 
anul 1961, comisia economică-financiară a 
Marii Adunări Naționale propune să se 
aprobe contul general de execuție a 
acestui buget la venituri în sumă de 66,142 
miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 
63,726 miliarde lei, încheindu-se cu un ex
cedent de 2,416 miliarde lei.

Tovarăți depuiați,
Poporul nostru întâmpină cea de-a 15-a 

aniversare a Republicii Populare Romîne 
cu remarcabile succese în construcția eco
nomică și social-culturală. Rezultatele ob
ținute în îndeplinirea și depășirea planu
lui și a bugetului pe anul 1962 constituie 
o bază sigură pentru noi succese în reali
zarea Directivelor celui de-al III-lea Con
gres al partidului.

zeze un volum de producție sporit pe care 
îl putem realiza pe deplin.

înzestrarea întreprinderilor cu mașini și 
utilaje noi, munca însuflețită a muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor, experien
ța lor în punerea în valoare a rezervelor 
interne, constituie o bază sigură pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan 
pentru 1963.

Experiența anilor trecuți a demonstrat 
că o productivitate ridicată a muncii se 
realizează numai atunci cînd, pe lîngă o 
înzestrare tehnică a întreprinderilor, există 
și o organizare mai bună a procesului de 
producție, o folosire mai rațională a uti
lajelor, cind fiecare muncitor, tehnician și 
inginer militează activ pentru găsirea și 
punerea în valoare a rezervelor interne 
de la fiecare loc de muncă. în această di
recție în industria regiunii Banat s-au ob
ținut rezultate bune. Trebuie să spunem 
însă că productivitatea muncii nu a cres
cut în toate întreprinderile regiunii pe mă
sura posibilităților. în legătură cu lipsu
rile ce se manifestă în prezent în unele 
uzine, consider necesar să ridic cîteva pro
bleme de a căror rezolvare depinde în 
mare măsură realizarea unei productivități 
sporite

Avînd în vedere sarcinile mari în pri
vința asimilării în producție de noi mașini 
și utilaje, sîntem de părere că trebuie lua
te măsuri pentru îmbunătățirea activității 
de proiectare.

Dintr-un studiu întocmit de către Comi

tetul regional de partid Banat rezultă că 
există paralelism între serviciile de pro
iectare de la întreprinderea „Tehnometal” 
și Uzinele mecanice din Timișoara și fi
liala întreprinderii de prototipuri pentru 
mașini agricole și a Institutului tehnologic 
pentru construcția de mașini și utilaje 
electrotehnice, tot din Timișoara. în acest 
fel nu s'e poate asigura o specializare co
respunzătoare a proiectanților și nici pro
iecte pentru fabricația de mașini și utilaje 
la un nivel tehnic ridicat.

Sîntem de părere ca la Uzinele mecani
ce Timișoara.și la „Tehnometal” în servi
ciile de proiectare să se mențină numai 
numărul de ingineri necesari pentru veri
ficarea proiectelor, iar restul să fie trans, 
ferați la filiala întreprinderii de prototi
puri pentru mașini agricole și filiala In
stitutului tehnologic pentru construcția de 
mașini și utilaje electrotehnice. De aseme
nea, Ministerul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini ar putea să îmbunătă
țească situația proiectării pentru regiunea 
Banat prin transformarea filialelor mai 
sus amintite în institute de proiectare de 
sine stătătoare.

Pentru ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, mai buna organizare a fabricației 
și ridicarea productivității muncii trebuie 
înlăturate unele deficiențe în repartiza
rea și folosirea inginerilor. Așa, de pildă, 
la întreprinderea „Electrobanat”-Timi. 
șoara, al cărei profil principal de fabri
cație este aparatajul electric, lucrează 11 
ingineri, chimiști, dintr-un total de 39 in
gineri. Asemenea situații există și la alte 
întreprinderi.

De asemenea, în timp ce inginerii sînt 
concentrați în orașele mari, întreprinderile 
din raioanele mai îndepărtate duc o foarte 
mare lipsă de ingineri. Pe de altă parte, 
chiar în întreprinderile unde numărul in
ginerilor este destul de mare, aceștia nu 
sînt repartizați pe schimburi de lucru în 
mod proporțional. în timp ce în schimbul 
I lucrează un număr mare de ingineri, în 
schimbul II lucrează foarte puțini, iar în 
schimburile de noapte aproape de loc. Din 
această cauză și randamentul în muncă al 
schimburilor diferă, cele de noapte avînd 
o productivitate mult mai scăzută.

Comitetul regional de partid Banat 
a studiat aceste probleme și va lua mă
suri pe plan local; ele însă nu pot fi re
zolvate numai de către noi. De aceea, pro
pun ca ministerele să analizeze folosirea 
cadrelor de ingineri și să adopte măsuri 
care să ducă la încadrarea în întreprin
deri a inginerilor în raport cu specialita
tea și conform cerințelor reale ale pro
ducției.

în prevederile bugetului pe anul vii
tor un capitol important îl ocupă finan
țarea pe mai departe a bazei tehnico-ma. 
teriale necesare dezvoltării multilaterale 
și intensive a agriculturii noastre socia
liste.

Cuvântul deputatului Roman Morar
(regiunea Cluj)

Succesele prezentate în raportul cu pri
vire la proiectul de buget cuprind și re
zultatele dobîndite de oamenii muncii din 
regiunea Cluj, care au îndeplinit și depă
șit sarcinile ce le-au revenit din planul de 
stat pe anul 1962.

Dintre întreprinderile regiunii noastre 
realizări de seamă a obținut Uzina „In
dustria Sîrmei" din Cîmpia Turzii. în a- 
cest an harnicii metalurgiști din Cîmpia 
Turzii au raportat partidului și guvernu
lui îndeplinirea planului de producție la 
toți indicii în ziua de 14 decembrie. Față 
de anul 1960, valoarea producției globale a 
uzinei a înregistrat un spor de 19,5 la 
sută.

în perioada 1959—1962 productivitatea 
muncii la această întreprindere a crescut 
cu 20,6 la sută. Pentru realizarea acestei 
creșteri colectivul uzinei a acordat o aten
ție deosebită utilizării mai raționale a ca
pacităților de producție. în cursul anului 
1962, oțelarii au mărit indicele de utili
zare a cuptoarelor Martin cu 5 la sută, 
iar al cuptoarelor electrice cu 4,3 la sută, 
în sectorul laminoare acest indice a cres
cut cu 9,3 la sută.

Creșterea productivității muncii a fost 
realizată și datorită introducerii unor teh
nologii noi. Astfel, un colectiv de ingi
neri și tehnicieni din secția oțelărie a îm
bunătățit tehnologia elaborării oțelurilor 
de rulmenți și a altor oțeluri speciale.

Pentru realizarea sarcinii de sporire a 
productivității muncii uzina a fost înzes
trată cu utilaje noi, modeme și de mare 
randament printre care : cuptoare de re- 
coacere electrice, mașini de trefilat sîrmă, 
cuptoare de'recopt lingouri, mașini de fa
bricat cuie, mașini de cojit și îndreptat 
bare și altele.

Volumul de investiții în utilaje efectuat 
de uzină în ultimii 3 ani este de 22 milioa
ne lei, aproape tot atît cît s-a realizat în 
perioada celui de-al doilea plan cincinal.

Inițiativa și capacitatea creatoare a mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor s-au 
manifestat din plin și în domeniul perfec
ționării utilajelor existente, prin inovații 
și raționalizări.

Creșterea productivității muncii a con
tribuit la reducerea prețului de cost, în

Cuvântul deputatului
(regiunea

Luînd cunoștință de proiectul de buget 
supus spre aprobare actualei sesiuni a Ma
rii Adunări Naționale, țin să-mi exprim 
satisfacția pentru succesele obținute, pen
tru faptul că finanțele țării se bazează pe 
o economie trainică, stabilă, în continuă 
dezvoltare. La. aceste succese au contri
buit și oamenii muncii din regiunea Ba
cău, care au obținut însemnate realizări în 
îndeplinirea sarcinilor trasate de Congre
sul al III-lea al partidului.

Regiunea Bacău a cunoscut în anii pu
terii populare o continuă ■ dezvoltare. în 
regiune s-a construit o puternică industrie 
energetică. Industria metalurgică, chimică, 
cea a materialelor de construcții — inexis
tente în trecut — au astăzi cea mai mare 
pondere în economia regiunii.

în anul 1962 oamenii muncii din între
prinderile regiunii noastre au obținut rea
lizări de seamă în îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Pe ansamblul regiunii producția 
globală pe anul 1962 va fi îndeplinită în 
proporție de 100,5 la sută, cele mai bune 
rezultate fiind obținute de Combinatul 
chimic Borzești, Fabrica de țevi și Fabrica 
de cărămidă Roman, Fabrica de celuloză 
și hîrtie „Steaua Roșie" din Bacău și al-

Alocarea an de an a unor sume impor
tante pentru nevoile agriculturii arată gri. 
ja permanentă ce se acordă dezvoltării ar. 
monioase a tuturor ramurilor economiei 
naționale. Această orientare se reflectă 
în obținerea unor producții tot mai mari, 
în folosirea rațională a mijloacelor de pro
ducție, în asigurarea fondului central de 
produse agricole. Acest lucru este ilustrat 
și de realizările obținute de unitățile a- 
gricole socialiste din regiunea Banat. Mul
te G.A.S. și G.A.C., îmbunătățind tehnica 
cultivării porumbului, au obținut de pe su
prafețe mari o producție între 3 500 și 6 000 
kg porumb boabe la hectar.

Dezvoltînd producția de cereale și alte 
ramuri de producție, G.A.C. din regiunea 
noastră s-au consolidat din punct de ve
dere economic, averea obștească ajungînd 
la peste 1,4 miliarde lei, revenind la suta 
de ha peste 250 000 lei, față de 184 000 lei 
cît a fost anul trecut.

Planul de stat pe anul 1963 prevede 
sarcini sporite pentru dezvoltarea în con
tinuare a agriculturii regiunii noastre. 
Pentru aceasta noi ne preocupăm intens 
de a folosi cît mai rațional atît volumul 
de investiții acordat de stat, cît și cel pro
venit din fondurile proprii ale G.A.C. 
Multe gospodării colective vor face în a- 
nul viitor investiții numai din fonduri pro
prii. Majoritatea investițiilor vor fi în
dreptate spre sectoarele direct producti
ve, iar pentru construcții se vor folosi în 
mai mare măsură resursele locale.

Principala noastră atenție va fi și pe 
mai departe îndreptată spre obținerea 
unor producții sporite de cereale și în spe
cial de grîu și porumb. în această toamnă 
peste 80 la sută din suprafața cultivată 
cu grîu de către G.A.C. a fost semănată 
cu sămînță din soiuri de mare productivi
tate. în primăvară se va însămînța cu 
35 000 ha mai mult porumb decît în 1962.

în acest an, aplicînd în viață indicațiile 
conducerii partidului, s-a creat un puter
nic bazin legumicol la Arad. Pe baza ex
perienței cîștigate în cultura legumelor 
timpurii de către unitățile socialiste din 
acest bazin, comitetul regional de partid, 
sfatul popular regional și consiliul agricol 
se preocupă în prezent de crearea unor 
astfel de bazine specializate în cultura le
gumelor în jurul orașelor Timișoara și Re
șița. Studiem posibilitatea extinderii iri
gațiilor cu mijloace ieftine, atît din rîu- 
rile care străbat regiunea, cît și din pînza 
de apă freatică ce se găsește la 4—6 m 
adîncimc în unele raioane.
. Avînd în vedere perspectivele ce s.au 
creat pentru dezvoltarea în continuare a 
regiunii noastre, entuziasmul și hărnicia 
oamenilor muncii, asigurăm Marea Adu
nare Națională că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a realiza sarcinile mărețe 
care ne stau în față.

Voi vota cu toată încrederea bugetul 
de stat pe anul 1963.

intervalul ianuarie-noiembrie 1962 cu 
2 100 000 lei peste sarcina planificată și 
la obținerea de beneficii suplimentare în 
sumă de peste 2 600 000 lei.

Odată. cu creșterea productivității mun
cii s-a îmbunătățit și calitatea produselor 
prin asimilarea și punerea în fabricație de 
noi produse cu caracteristici superioare, de 
mare importanță pentru economia naționa
lă : oțeluri inoxidabile și alte oțeluri, sîr
mă pentru beton precomprimat și pentru 
arcuri de supape, profile speciale pentru 
autocamioane și altele.

Colectivul întreprinderii consideră că nu 
a înlăturat toate deficiențele și că mai are 
posibilități de a crește productivitatea 
muncii printr-o mai bună folosire a capa
cităților de producție, introducerea de teh
nologii înaintate și în special prin mecani
zarea muncii în sectoarele trăgătorii și la
minoare.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii Uzi
nei „Industria Sîrmei“ au primit cu entu
ziasm sarcinile sporite ce le revin din pla
nul de stat pe 1963. Cu prilejul dezbaterii 
acestor sarcini în cadrul întreprinderii au 
luat cuvîntul peste 1 000 de tovarăși, care 
și-au exprimat hotărîrea de a le îndeplini 
și depăși.

Adunările de dezbatere a cifrelor de plan 
au dovedit maturitatea, competența și spi
ritul gospodăresc al muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor, dorința lor arzătoare 
de a ridica la un nivel mai înalt activitatea 
întreprinderii.

Propun ca Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini să ajute mai mult 
întreprinderea în rezolvarea unor proble
me ca : modernizarea acționării laminoru
lui de sîrmă și realizarea sarcinii de pro
iectare în vederea sistematizării întreprin
derii, ceea ce ar contribui mult la ridica
rea nivelului tehnic, la sporirea capacității 
de producție și la creșterea productivității 
muncii.

Fiind convins că proiectul bugetului de 
stat pe anul 1963 reflectă grija deosebită 
a partidului și statului nostru pentru dez
voltarea continuă și armonioasă a econo
miei naționale, pentru ridicarea neîncetată 
a nivelului de trai material și cultural al 
oamenilor muncii din patria noastră, îl voi 
vota cu toată încrederea.

Cheorghe l/ngurașu
Bacău)

tele. în primele 11 luni ale acestui an co
lectivele întreprinderilor din regiune au 
realizat economii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 38,6 milioane lei.

La obținerea acestor rezultate, o contri
buție însemnată a adus-o mai buna orga
nizare a aprovizionării tehnico-materiale, 
problemă la care mă voi referi în mod 
deosebit în cuvîntul meu.

Faptul că anul acesta sarcinile de plan 
au fost cunoscute cu aproape 6 luni mai 
devreme a permis o aprovizionare tehnico- 
materială rațională și ritmică, în raport cu 
necesitățile reale ale producției și, în a- 
celași timp, gospodărirea mai bună a va
lorilor materiale puse la dispoziție pentru 
realizarea producției planificate.

Majoritatea economiilor realizate la pre
țul de cost, provin din reducerea consumu
rilor specifice de materii prime și mate
riale, fără ca prin aceasta calitatea produc
ției să fie prejudiciată. De pildă,-Ia Fabrica 
de țevi Roman s-au produs peste plan a- 
proape 5 000 tone țeavă de calitatea întîi și, 
în același timp, prin reducerea consumului 
specific, s-au economisit 300 tone de metal. 
Rezultate asemănătoare s-au obținut și la 
alte întreprinderi din regiune.

în domeniul aprovizionării tehnico-ma
teriale continuă să se manifeste însă și u- 
nele neajunsuri. Unele întreprinderi din 
cadrul Ministerului Metalurgiei și Cons
trucțiilor de Mașini nu au respectat pla
nul de cooperare cu întreprinderile din re
giunea noastră, creînd acestora greutăți în 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan. 
Astfel, Combinatul siderurgic Hunedoara, 
care livrează Fabricii de țevi Roman țagle, 
n-a respectat, termenele de livrare, iar 
Combinatul siderurgic Reșița nu a asigu
rat aceleiași fabrici aprovizionarea ritmică 
cu semifabricate pentru prăjini pătrate de 
foraj.

Există și cazuri cînd întreprinderi din 
regiunea noastră n-au livrat ritmic altor 
întreprinderi produsele contractate. De 
pildă, fabrica „Muncitorul liber” din Ba
cău n-a livrat la timp șuruburi întreprin
derii „Semănătoarea” și Uzinei de pompe 
și utilaje agricole din București. Același 
lucru s-a întîmplat și cu alte întreprinderi 
din regiune. Pe plan regional s-au luat 
măsuri pentru înlăturarea acestor neajun
suri. Consider însă că este necesar ca și 
Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini să întărească controlul asupra res
pectării sarcinilor de cooperare și a con
tractelor economice între întreprinderi.

Ca urmare a aplicării măsurilor luate de 
către partid și guvern pentru aducerea în 
circuitul economic a valorilor materiale 
aflate în stocuri supranormative, volumul

Cuvântul deputatei Maria Bogaru
(regiunea

Prin munca harnicei noastre țărănimi, 
condusă de partid, prin sprijinul acordat 
de către industria socialistă și eroica noas
tră clasă muncitoare, agricultura țării 
noastre înregistrează noi și importante suc
cese. Se dezvoltă continuu baza tehnico- 
materială a agriculturii. Agricultura țării 
noastre dispune în prezent de zeci de mii 
de tractoare, semănători mecanice, combi
ne pentru recoltat păioasc și alte mașini a- 
gricole.

înzestrarea tehnică tot mai largă a agri
culturii, extinderea continuă a folosirii a- 
grotehnicii înaintate au făcut ca producția 
agricolă a regiunii Dobrogea să cunoască o 
permanentă creștere..Chiar in condițiile a- 
cestui an, cînd în cea'mai mare parte a 
regiunii nu a plouat din luna mai pînă în 
septembrie, s-au obținut producții bune.

Rezultatele obținute dovedesc că în con
dițiile marii gospodării agricole socialiste, 
ale aplicării la timp a măsurilor agroteh
nice, putem lupta cu succes împotriva ca
priciilor naturii.

In gospodăria agricolă colectivă din co
muna Chirnogeni, unde lucrez de mai 
mulți ani ca inginer, colectiviștii, sub în
drumarea permanentă a organizației de 
partid, au obținut de asemenea rezultate 
bune. Producția obținută la hectar de gos
podăria noastră a fost de 2 200 kg la grîu, 
2 550 kg la porumb, de 1 900 kg la floarea- 
soarelui. Gospodăria noastră a primit, și 
primește un sprijin multilateral din partea 
statului. In gospodărie au fost repartizați 
doi ingineri și un medic veterinar. Pe tar
lalele gospodăriei noastre lucrează 30 de 
tractoare, 21 combine, 14 semănători și 
alte mașini agricole de la S.M.T. Chirno
geni, cu care am reușit să executăm lu
crări de bună calitate, iar recolta să fie 
strînsă la timp și fără pierderi. Au crescut 
efectivele de taurine, de porcine, ovine și , 
păsări.

Ca urmare a creșterii producțiilor vege
tale și animale, gospodăria noastră a livrat 
statului pe bază de contract 1 646 tone grîu, 
995 tone porumb și 540 tone floarea-soare- 
lui, precum și însemnate cantități de car
ne, lapte și lînă. In acest fel gospodăria a 
obținut în 1962 venituri bănești în valoare 
de peste 7 600 000 lei Aceasta a făcut posi
bil ca partea bănească a valorii zilei-muncă 
să crească continuu. A devenit o practică 
la noi acordarea de avansuri bănești lunare 
colectiviștilor.

Cuvântul deputatului Constantin Scarlat
(regiunea

Actuala sesiune a Marii Adunări Națio
nale coincide cu un eveniment deosebit de 
important în viața poporului nostru. Peste 
cîteva zile vom sărbători 15 ani de la in
staurarea Republicii Populare Romîne. A- 
cești ani constituie o perioadă de mari 
transformări economice și sociale. Pe har
ta țării au apărut numeroase fabrici, uzi
ne, centrale electrice ; s-au construit orașe 
noi, iar cele existente își schimbă neînce
tat înfățișarea ; s-au înălțat noi edificii so
cial-culturale, țara întreagă devenind un 
imens șantier. Mari transformări au in
tervenit și în viața satelor. întregul nostru 
popor, sub conducerea clarvăzătoare a 
partidului, muncește cu entuziasm și avînt 
pentru înflorirea patriei, pentru făurirea 
unei vieți noi, socialiste.

Ca și celelalte regiuni ale țării și regiu
nea Galați a cunoscut o dezvoltare conti
nuă. In acești ani s-au construit 15 între
prinderi și secții noi, au fost reutilate, dez
voltate și modernizate alte 17 întreprin
deri. Mii de constructori lucrează la ridi
carea unor importante obiective industria
le : Combinatul siderurgic de la Galați și 
Combinatul chimic de la Brăila. Ritmul 
mediu anual de creștere a producției glo
bale industriale în primii trei ani ai pla
nului de 6 ani a fost de 15,4 la sută.

Concomitent cu dezvoltarea economică a 
regiunii s-a schimbat și înfățișarea orașe
lor și satelor, s-a ridicat nivelul de trai 
material și cultural al oamenilor muncii. 
Galațiul. bătrînul port dunărean, era cu
noscut. prin mahalalele lui sărăcăcioase, cu 
ulițe încîlcite și case insalubre. Cartiere ca 
Țiglina, Bădălan, Mazepa, rivalizînd în mi
zerie cu fosta groapă Floreasca din Bucu
rești, în viitorul apropiat vor rărnîne pen
tru cei care le-au cunoscut doar o amintire 
urîtă a trecutului. Astăzi, ne aceste locuri 
mii de muncitori lucrează la noile cartiere 
de locuințe și fabrici. Au fost construite 
zeci de mii de locuințe la orașe și sate, 
numeroase săli de clasă, au fost electrifica
te noi sate a crescut simțitor volumul măr
furilor vîndute populației.

îndeplinind indicatorii economici finan
ciari. regiunea Galati a contribuit la veni
turile bugetului republican cu 18 la sută 
mai mult față de anul trecut, depășind cu 
4 la sută sarcinile anului 1962. S-au văr
sat la buget 60 milioane lei peste plan pro
venir din acumulările socialiste.

însuflețirea cu care muncitorii, ingine- 

acestora a fost diminuat în cursul acestui 
an la întreprinderile din regiunea noastră 
cu peste 50 milioane lei. De exemplu, fa
brica de zahăr Roman a lichidat în între
gime stocurile supranormative în valoare 
de 6 milioane lei, Combinatul chimic Bor_ 
zești și Uzina de fibre și fire sintetice Să- 
vinești au redus cu peste 90 la sută volu
mul stocurilor.

Aș vrea să arăt că în această importantă 
acțiune unele ministere, ca, de pildă, Mi
nisterul Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini, Ministerul Industriei Ușoare și 
altele, nu s-au preocupat permanent de 
redistribuirea stocurilor de materii prime 
și materiale care prisosesc întreprinderilor 
și care n-au putut fi valorificate pe plan 
regional. Cu toate reducerile făcute in 
cursul acestui an, în întreprinderile din 
regiunea noastră subordonate Ministerului 
Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini mai 
sînt însemnate stocuri supranormative și 
de aceea trebuie luate măsuri pentru grab
nica lor valorificare.

De la această înaltă tribună exprim an
gajamentul ferm al tuturor oamenilor 
muncii din regiunea Bacău de a nu pre
cupeți nici un efort în vederea realizării 
sarcinilor trasate de partid și guvern.

Votez cu încredere pentru acest buget a) 
continuei dezvoltări a patriei noastre so
cialiste, buget al ridicării necontenite a ni
velului de trai al celor ce muncesc.

Dobrogea)
Rezultatele obținute și experiența acu

mulată în anii trecuți stau la baza măsu
rilor care s-au luat pentru a obține în anul 
viitor recolte sporite. Culturile de toamnă 
au fost semănate la timp și în teren bine 
pregă'it, s-au folosit semințe selecționate, 
s-a respectat cantitatea de sămînță la hec
tar, astfel că semănăturile au intrat în 
iarnă în stare foarte bună. S-au executat 
arături adînci pe întreaga suprafață ce ur
mează a fi însămînțată în primăvară și 
s.au încorporat în sol însemnate cantități 
de gunoi de grajd și îngrășăminte chimice.

Țăranii colectiviști manifestă un deose
bit interes pentru aplicarea în producția 
agricolă a cuceririlor tehnicii și științei. 
Aceasta s-a manifestat și prin felul cum 
au fost primite și ajutate în gospodărie ca
drele de specialiști. Eu și soțul meu lu
crăm ca ingineri în gospodărie de 5 ani și 
vă pot spune că permanent am simțit dra
gostea, căldura și respectul tuturor colec
tiviștilor. Ei s-au îngrijit să ne creeze cele 
mai bune condiții pentru desfășurarea u- 
nei activități rodnice. Au construit „Casa 
Agronomului“, dotată cu o sală laborator, 
precum și o locuință confortabilă pentru 
noi. Ne simțim legați o'e comuna noastră 
colectivizată și sîntem mîndri de frumoasa 
meserie pc care ne-am ales-o. Și ca noi 
sînt foarte mulți ingineri agronomi și zoo- 
tehniști care lucrează cu drag și pasiune 
în gospodăriile agricole colective.

Cu părere de rău aud cîte o dată că unii 
din colegii noștri, puțini la număr, caută 
diferite pretexte de a părăsi locul unde se 
hotărăște soarta producției agricole. Con
sider că este o cinste, o datorie de onoare 
pentru fiecare inginer din agricultură să-și 
dedice întreaga sa activitate sporirii ne
contenite a producției agricole. Numai în 
acest fel vom putea răspunde încrederii și 
prețuirii ce se acordă în statul nostru 
muncii de inginer agronom.

Tovarăși deputați,
Sarcinile ce ne revin în anul 1963 sînt 

mari, frumoase, mobilizatoare și posibil de 
realizat. împreună cu toți ceilalți oameni 
ai muncii din regiunea noastră vom depu
ne toate eforturile pentru a le duce la în
deplinire.

Votez cu toată încrederea proiectul de 
buget, el fiind un buget al păcii, al pros
perității și progresului patriei noastre.

Galați)
rii și tehnicienii din întreprinderi au par
ticipat la dezbaterea cifrelor de plan pe 
1963, cele peste 5 000 de propuneri pe care 
le-au făcut și măsurile tehnico-organizato- 
rice ce au fost și vor fi luate constituie o 
garanție că planul pe 1963 va fi îndeplinit 
cu succes la toți indicii.

Proiectul de buget pe anul 1963 se carac
terizează printr-o însemnată sporire a ve
niturilor, ceea ce asigură resursele finan
ciare necesare înfăptuirii ritmürilor plani
ficate de dezvoltare a economiei și lărgirea 
în continuare a fondului de consum al 
populației. Aceasta demonstrează că eco
nomia noastră națională este o economie 
sănătoasă în plină dezvoltare și de aceea 
voi vota cu toată încrederea proiectul 
de lege pentru aprobarea bugetului.

Pentru dezvoltarea în ritm rapid a for
țelor de producție ale regiunii noastre, fon
durile de investiții alocate în acest an au 
fost cu peste 60 la sută mai mari decît in 
anul 1961. O mare parte din aceste fon
duri au fost destinate pentru construirea 
unor noi capacități de producție cum sînt : 
fabrica de celofibră și celofan, fabrica dé 
rețele de cord cu mare rezistență de la 
Combinatul Chimic Brăila, o nouă linie 
pentru produse din plăci aglomerate din 
lemn ș.a., care valorifică superior stuful, 
lemnul de salcie și de plop din bălțile și 
Delta Dunării. Aceste bogății, nefolosite în 
trecut, sînt prelucrate astăzi în celuloză, 
cartoane, plăci aglomerate din lemn — 
produse apreciate în țară și peste hotare. 
Fonduri importante au fost alocate de la 
buget pentru construirea Combinatului si
derurgic de la Galați.

Organizarea șantierelor, adoptarea unor 
soluții tehnico-economice mai eficiente în 
execuția lucrărilor, creșterea gradului de 
industrializare a procesului de mur>nă. 
montarea la timp a utilajului tehnologi,, și 
gospodărirea mai rațională a mijloacelor 
materiale au stat și stau în centrul aten
ției organizațiilor de partid, ceea ce per
mite grăbirea ritmului de execuție a lu
crărilor.

După ce a arătat că pe unele șantiere 
industriale și de locuințe s-au extins me
todele moderne de construcții, vorbitorul 
a spus în continuare :

Experiența anilor trecuți ne-a arătat că 
atunci cînd se manifestă unele deficiențe

(Continuare în pag. IV-a)
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în asigurarea din vreme a șan
tierelor cu documentație tehnică 
și cu repartiții de materiale, pla
nul se execută neritmic, utilajele 
și forța de muncă nu sînt folosite ra
țional, influențînd negativ producti. 
vitatea muncii și prețul de cost. Pen
tru anul 1963 avem asigurată de pe 
acum circa 70 la sută din documen
tația necesară principalelor obiec
tive industriale. Ne vom strădui să 
avem și restul documentației încă 
din primele luni ale anului.

Anul acesta, conducerile unor mi
nistere și organe centrale au inter
venit direct și operativ în rezolva
rea multor probleme ale regiunii 
Galați, îndeosebi în domeniul con
strucțiilor. Au fost însă cazuri cînd 
unele organe centrale de stat au în- 
tîrziat în definitivarea unor soluții 
tehnice. Astfel definitivarea de că
tre C.S.C.A.S. a soluției de fundare 
în teren macroporic pentru șantierul 
din cartierul Țiglina-Galați a durat 
luni de zile, iar avizarea soluției de 
fundare a unui bloc de pe acest șan
tier a durat peste 4 luni. Pentru a 
preîntîmpina în viitor asemenea 
greutăți și pentru a putea realiza 
volumul sporit de locuințe, care 
va crește în 1963 cu circa 20 la sută 
față de 1962, solicităm din partea 
C.S.C.A.S. un sprijin mai operativ, o 
asistentă tehnică mai eficientă pen
tru îndrumarea cadrelor locale de 
proiectanți și de constructori. Ținînd 
seama de nevoile orașului Galați, 
care sporesc în ritm rapid, ne în
dreptăm toate eforturile pentru exe. 
cutarea lucrărilor tehnico-edilitare, 
deschiderea și modernizarea unor 
noi artere de circulație, îmbunătă
țirea continuă a transportului în co
mun, cît și a întregii activități de 
deservire, astfel ca orașul Galați să 
poată face față sarcinii de cinste ce 
i s-a încredințat pentru construcția 
noului combinat.

Pentru anul 1963 volumul total al 
investițiilor prevăzute pentru regiu
nea noastră asigură construirea de 
noi obiective industriale și social- 
culturale. în orașul Galați se vor 
construi noi întreprinderi și unități 
de deservire. Realizarea acestora va 
ridica multe probleme și pentru mi
nistere și organe centrale. Sintern 
convinși că vom primi ajutorul ne
cesar pentru rezolvarea lor cu suc
ces.

Terminarea colectivizării agricul
turii a marcat o cotitură în lupta 
pentru creșterea producției vegetale 
și animale. Prețioasele indicații date 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la sesiunea extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale au avut un pu-

<

ANI DE LA
PROCLAMAREA

REPUBLICII POPULARE 
ROMÎNE

în Editura politică a apărut lucra
rea „15 ani de la proclamarea Re
publicii Populare Romîne”.

După ce relevă pe larg democra
tismul profund al orînduirii noastre 
de stat și sociale, lucrarea înfățișea
ză principalele reali
zări ale poporului 
nostru în ultimii 15 
ani. în carte se sub
liniază că P.M.R. a 
concentrat energiile 
creatoare ale oame
nilor muncii în direc
ția hotărîtoare pen
tru înflorirea econo
mică a Romîniei, 
pentru victoria so
cialismului — dezvol
tarea puternică și ra
pidă a forțelor de 
producție, pe baza 
creșterii cu precădere 
a industriei grele. în 
prezent, puterea in
dustrială a R. P. Ro
mîne e de aproxima
tiv. 7,7 ori mai mare 
decît în 1948. întrea
ga producție indus
trială obținută în primul an al Re. 
publicii este realizată în prezent în 
circa 47 de zile. în anii Republicii 
producția industrială de mijloace de 
producție a crescut de peste 9,5 ori.

Unul din cele mai mari succese 
ale poporului nostru pe drumul de- 
săvîrșirii construcției socialismului, 

11 constituie încheierea colectivizării 
agriculturii. în anii puterii populare 
— se relevă în lucrare — satul a 
primit și primește din partea statu, 
lui democrat-popular, a clasei mun
citoare un sprijin substanțial. Ca 
urmare, agricultura țării noastre a 
fost așezată pe baza tehnicii mo
derne, dispunînd în prezent de 
peste 57 000 tractoare, 54 000 de se. 
mănători mecanice, 28 400 de combi, 
ne de cereale păioase ș.a. ; astăzi, în 
fiecare gospodărie colectivă lucrea
ză cel puțin un specialist cu pre
gătire superioară.

Infelegere romîno-austriacă 
privind reglementarea 

unor probleme financiare

La București au avut loc tratative 
între o delegație guvernamentală 
romînă și o delegație guvernamen
tală austriacă, pentru reglementarea 
problemelor financiare în suspensie 
între Republica Populară Romînă și 
Republica Austria.

Ca urmare a acestor tratative s-a 
ajuns la o înțelegere cu privire la 
textul 
fat de 
gații.

unui acord care a fost para- 
președinții celor două dele-

(Agerpres)

In meciurile revanșă cu echipele Iugoslaviei

Handbaliștii noștri
Selecționatele de handbal ale R.P.F. 

Iugoslavia au susținut aseară meciurile 
Tevanșă cu sportivii noștri. Ca și mart' 
in ambele partide victoria a revenit e- 
chipelor romîne. La femiuin, reprezen-
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. ternie ecou în rîndurile colectiviști
lor, mecanizatorilor și specialiștilor 
din agricultură. Pămîntul a fost lu
crat mai bine, a fost mai larg fo
losită experiența înaintată. Cu toată 
seceta prelungită, în acest an s-au 
obținut producții mari la toate cul
turile. în viticultură am obținut re
zultate deosebit de importante. Gos
podăriile de stat au realizat în me
die 10 000 kg struguri la hectar, iar 
gospodăriile colective în medie peste 
7 000 kg struguri la ha de pe supra
fețe importante.

In acest an, cu fonduri proprii și 
folosind chibzuit creditele acordate 
de stat gospodăriile colective au spo
rit efectivele de animale, proprietate 
obștească, cu 32 la sută la taurine, 
cu 60 la 
la ovine 
realizat 
nice, cu 
au avut 
ră largă

Practica din ultimii ani ne dove
dește că în agricultură avem imen
se rezerve nefolosite. Avem și forțe 
pentru valorificarea lor. Anul aces
ta, de exemplu, am redat agricultu
rii 7 100 ha teren arabil, prin defri
șarea unor plantații izolate nefolosi
toare, prin desființarea unor dru
muri inutile, prin desecări și alte 
lucrări. Au fost de asemenea ame
najate pentru plantări cu vii și pomi 
aproape 3 000 ha teren slab produc
tiv. din care peste 2 000 ha prin me
toda terasării.

Pe dealurile Bujorului, Tecuciului 
și Panciului mai sînt suprafețe mari 
de terenuri neproductive și slab pro
ductive, amenajate în podgorii și li
vezi ; ele pot aduce mari bogății 
economiei naționale. în anul 1963 ne 
propunem să extindem cultura po
rumbului în Balta Brăilei și Brate- 
șului de jos, unde se pot obține chiar 
în ani secetoși 6 000—7 000 kg po
rumb boabe la ha.

Va trebui să folosim în același 
timp mai bine rezervele mari care 
sînt în agricultură și care duc la 
creșterea producției agricole, cum 
sînt îngrășămintele naturale și chi
mice, semințele de mare productivi
tate, executarea lucrărilor agricole 
la timp.

Exprim recunoștința noastră fier
binte față de conducerea partidului 
și personal față de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej pentru aju
torul permanent pe care l-am primit 
în dezvoltarea multilaterală a regiu
nii noastre. în obținerea succeselor 
arătate și asigur sesiunea Marii 
Adunări Naționale, conducerea par
tidului și guvernului că și în viitor 
vom depune toate eforturile pentru 
dezvoltarea economiei regiunii, pen
tru înflorirea patriei noastre dragi.

sută la porcine și 32 la sută 
față de 1961. Colectiviștii au 
1576 construcții agrozooteh- 
185 la sută mai mult decît 
planificate, folosind pe sca- 
materialele locale.

în
Și

în patria noastră — se arată 
lucrare — toate valorile științei 
culturii sînt puse neîngrădit la in- 
demîna tuturor celor ce muncesc, 
în clasele V—VII ale școlilor de 
cultură generală au fost înscriși în 

anul școlar 1961— 
1962 aproape de 9 ori 
mai mulți elevi decît 
în 1938—1939, iar în 
clasele VIII—XI a- 
proape de 10 ori mai 
mulți elevi. în anul 
universitar 1961-1952, 
la 10 000 de locuitori 
au revenit 45 de stu- 
denți. în peste 30 de 
institute și centre 
științifice ale Acade
miei lucrează mai 
mult de 2 000 de cer
cetători și tehnicieni, 

în carte sînt ci
tate date conclu
dente care atestă 
creșterea continuă a 
nivelului de trai al 
maselor, ca rezultat 
al dezvoltării econo
miei naționale, al 

măsurilor luate de statul nostru de- 
mocrat-popular. Semnificativ este în 
această privință faptul că cea mai 
mare parte a venitului național — 
peste 3/4 — e folosită direct sau in
direct pentru satisfacerea nevoilor 
materiale și culturale ale poporului.

în capitolul consacrat politicii ex
terne a statului nostru se subliniază 
că R. P. Romînă, alături de celelalte 
țări socialiste, duce o politică de 
apărare fermă a păcii, de micșorare 
a încordării internaționale, și de 
promovare a coexistenței pașnice.

Prezentînd numeroase date, grafi
ce și imagini semnificative pentru 
dezvoltarea ascendentă a economiei 
și culturii noastre socialiste, într-o 
formă accesibilă maselor largi de ci
titori, cartea se înscrie între lucră
rile de larg interes tipărite de Edi
tura politică.

D. S.

încheierea Concursului 
republican ai tinerilor artiști 

din teatrele dramatice
Joi s-a încheiat în Capitală cel 

de.al rv-lea Concurs republican al 
tinerilor artiști din teatrele drama
tice.

în ultima zi a concursului s-au 
prezentat îfi fața juriului Teatrul 
maghiar de stat din Satu JMare cu 
piesa „Război și pace” după Tolstoi, 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
cu piesa „Proștii sub clar de lună” 
de Teodor Mazilu și Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale” cu „Cercul de 
cretă caucazian” de Bertolt Brecht. 

(Agerpres)

din nou victorioși
t.ativa noastră a cîștigat cu 7—5 (2 -3), 
iar la masculin selecționata studențească 
(ce se pregătește în vederea apropiatelor 
campionate mondiale studențești de la 
Stockholm) a învins cu 22—13 (13—5).

(Manifestări consacrate 
celei Je=a 15=a aniversări 

a R. P» Romîne
PRAGA 21. Corespondentul Ager

pres, H. Liman, transmite : La 21 
decembrie, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. Romine 
în R. S. Cehoslovacă, prof. Gh, Ni- 
țescu, a organizat la Ambasada R. P. 
Romîne din Praga o conferință de 
presă cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a R. P- Romîne.

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai oficiilor diplomatice 
din Praga și numeroși ziariști.

După conferința de presă au fost 
prezentate 
strucții" și

filmele „Ritm și con- 
„Mamaia".

•k
21 Corespondentul Ager-ATENA

preș, Al. Gheorghiu transmite : Cu 
prilejul celei de-a 15-a aniversări a 
R. P. Romîne, la 21 decembrie a 
avut loc o conferință de presă la 
Ambasada R. P. Romîne din Atena. 
Cu acest prilej ambasadorul Mircea 
Bălănescu a făcut o expunere asu
pra realizărilor regimului democrat' 
popular în cei 15 ani care au trecut 
de la proclamarea Republicii.

Mesajul de Anul Nou 
al lui U Thant

NEW YORK 27 (Agerpres),— Secre
tarul general al O.N.U., U Thant, a sub
liniat înfr-un mesaj de Anul Nou, dat 
publicității la 26 decembrie la Națiu
nile Un;te, că „sarcina cea mai ur
gentă în momentul de față este să se 
pună capăt tuturor experiențelor nu
cleare, ceea ce ar constitui un prim 
pas spre dezarmare. Anul care se în
cheie, continuă mesajul, a fost marcat 
de o reducere simțitoare a încordării 
internationale. Organizația Națiunilor 
Unite a demonstrat utilitatea sa în fata 
lumii întregi în zilele hotărîtoare ale 
crizei cubane din octombrie 1962“.

U Thant a exprimat, de asemenea, 
speranța ca comunitatea internațională 
să colaboreze cît mai mult în cursul 
anilor viitori pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a întregii omeniri. 
Dezarmarea și economisirea cheltuieli
lor militare ducînd la o micșorare a 
încordării în lume, arată mesajul, vor 
ușura „progresul economic și social al 
țărilor în curs de dezvoltare“.

Greva în Argentina
BUENOS AIRES. Toți salariații 

serviciilor de transport ale Argenti
nei au declarat o grevă de 24 de ore 
în sprijinul revendicărilor lor eco
nomice. Greva a paralizat circulația 
pe căile ferate, pe căile fluviale și 
maritime, transportul aerian și 
transportul rutier.

Declarațiile președintelui Sukarno 
la mitingul de la Djakarta

propagandei imperialiste că guver
nul indonezian și-ar fi manifestat 
solidaritatea cu lupta populației din 
Brunei „sub presiune comunistă". 
Președintele a subliniat că reproșu
rile ce se fac comuniștilor că spriji
nă lupta de eliberare a popoarelor 
asuprite constituie de fapt cel mai 
mare compliment ce li se face. In ce 
privește pe cei care reproșează In
doneziei solidaritatea sa cu lupta de 
eliberare a populației din Kaliman
tanul de nord, președintele a decla
rat că ei și-au arătat adevărata lor 
față. „Ei se pretind apărători ai li
bertății, a spus președintele, dar a- 
tunci de ce sînt acțiunile lor contra
re libertății?”.

DJAKARTA 27 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția indone- 
ziană Antara, în regiunea Djakarta 
a fost lichidat analfabetismul. Cu a- 
cest prilej în Palatul Sporturilor din 
capitala Indoneziei a avut loc joi di
mineața un mare miting în cadrul 
căruia a luat cuvîntul președintele 
Sukarno. El a subliniat că lichidarea 
analfabetismului trebuie să consti
tuie o bază pentru dezvoltarea din 
toate punctele de vedere a regiunii 
Djakarta.

Președintele Sukarno a reafirmat 
solidaritatea poporului indonezian 
cu lupta de eliberare a populației 
din Kalimantanul de nord (Borneo 
de nord) de sub jugul colonialiștilor 
englezi. El a ridiculizat afirmațiile

Cfjcftfre* Cinematografe)
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 

R.P. Romîne : Trubadurul — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Mam-zelle 
Nitouche (premieră) — (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : Orfeu în infern — (orele 19,30); 
(Sala Studio) : Siciliana — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
Antoniu și Cleopatra — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : Scandaloasa legătură din
tre domnul Kettle șl doamna Moon — 
(orele 20). Filarmonica de stat „George 
Enescu” (Sala mică a Palatului R.P. Ro
mîne): Concert de muzică de cameră — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra” (bd. Schitu Măgureanu 1) : Coa
na Chlrița în Iași (Teatrul de stat Bra
șov) — (orele 19,30); (Sala Studio — str. 
Alex. Sahia nr. 76) : Tache, Ianke și Ca- 
dîr — (orele 19,30). Teatrul pentru tine
ret și copii (Sala Libertatea) : Băiatul 
din banca doua — (orele 17); Micuța Dor
rit — (orele 20). Teatrul muncitoresc 
C.F.R.-Giuleștl : Băiat bun, dar... cu lip
suri — (orele 19,30). Teatrul evreiesc de 
stat : Vreau să fiu nevasta ta — (orele 
20). Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : Tănase șl revista — (o- 
rele 20); (Sala Victoriei): Ocolul pămin- 
tului în 30 do melodii — (orele 20),- (Sala 
Dalles) : Muzica bat-o vina — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Orfeu) : Docto
rul Aumădoare — (orele 16); (Sala Aca
demiei) : Harap alb — (orele 16). Circul 
de stat : Valea trandafirilor — prezen
tat de ansamblul circului din R.P. Bul
garia — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Vizita tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer în India și Birmania — Vizita 
solilor poporului romîn în Indonezia : ru
lează Ia cinematografele Magheru (10,30; 
12,30; 16,30), Tineretului (18,30; 20,30). Omul 
de lingă tine : Republica (10; 12,15; 14,30; 
16,45; “ ----- -- ■
(18,30; 
lează 
(9.30; 
11,30; 
(9,30; 
(8,30;
August (14; 16,30; 19; 21,30), G.
Coșbuc (10,15; 12,30; 14,45; 17,30; 19,45; 22). 
Cînd copacii erau mari ; I. C. Frimu 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30; 21), Volga (15; 
17; 19; 21), Libertății (10; 12; 16; 18;
20). Seară a prietenilor filmului: V. Alec- 
sandri (orele 19). Miracolul lupilor — ci
nemascop : rulează la cinematografele 
Elena Pavel (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Popular (10,30; 13; 15,30; ” ~
ședințele 
(10; 12,15;
Sahia (10; 
(16; 18,15; 
20). Circul

19; 21,15). Telegrame : Magheru 
20,30). Tinerii — cinemascop : ru
la cinematografele V. Alecsandri 
11,45; 14; 16,15), București (9,15 ; 
13,45 ; 16,30; 18,45; 21), 1 Mal

11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Gh. Doja 
10,45; 13; 15,15; 17,30; 19,45; 22), 23 

(14; 16,30; 19

erau mari

18; 20,30). Pre-
- centru înaintaș : Victoria 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Alex.
12; 15; 17; 19; 21), Floreasca 
20,30), Drumul Serii (16; 18; 

: Tineretului (10,30; 12,30). Re-

SCÎNT El A

Reglementarea pașnică a problemei 
germane—sarcină importantă 

Scrisoarea adresată de N. S. Hrușciov lui K. Adenauer

MOSCOVA 27 (Agerpres). TASS 
N. S. Hrușciov, președintele Con

siliului de Miniștri al U.R.S.S., a a- 
dresat lui Konrad Adenauer o scri
soare care constituie un răspuns la 
scrisoarea cancelarului federal în 
legătură cu incidentele de la frontie
ra dintre Berlinul occidental și R. D. 
Germană.

„Prin politica dv., prin care ac
centuați încordarea și împingeți lu
mea spre noi conflicte, puneți în pri
mejdie viața a milioane de oameni“, 
se spune în scrisoare.

Șeful guvernului sovietic subliniază 
că „R.F.G. nu are absolut nici un 
drept asupra Berlinului occidental“.

N. S. Hrușciov arată că „îl îngrijo
rează extrem de mult situația din 
Berlinul occidental”.

Șeful guvernului sovietic a subli
niat: „Faptele atestă că guvernul fe
deral începe să-i obișnuiască în 
mod treptat pe germani cu ideea po
sibilității izbucnirii unui război fra
tricid, al germanilor împotriva ger
manilor“.

N. S. Hrușciov arată că singura po
sibilitate de a însănătoși în mod ra
dical situația și de a curma pentru 
totdeauna incidentele primejdioase — 
„este de a semna tratatul de pace 
german și de a normaliza, a norma
liza cu adevărat, situația din Berli
nul occidental“.

Aceasta înseamnă a lichida regi
mul de ocupație perimat, a acorda 
Berlinului occidental statutul de o- 
raș liber, a-i da garanții internațio
nale efective. Este necesar, de ase
menea, să înceteze activitatea sub
versivă care se desfășoară din acest 
oraș împotriva statelor socialiste.

In Berlinul occidental, arată N. S. 
Hrușciov, „ar putea exista un anu
mit timp trupe, dacă va fi nevoie“.

„Guvernul sovietic propune ca tru
pele care se află în Berlinul occiden
tal să nu reprezinte țările N.A.T.O., 
ca steagul N.A.T.O. din Berlinul oc
cidental să fie înlocuit cu steagul 
O.N.U. și ca O.N.U. să-și asume în 
acest oraș anumite obligații și func
ții internaționale“.

N. S. Hrușciov scrie : „A lăsa ne
schimbată actuala situație anormală 
din Berlinul occidental ar însemna să 
contribuim în mod conștient la com
plicații internaționale serioase“.

Evenimentele din regiunea Mării 
Caraibilor, subliniază N. s. Hrușciov, 
au arătat cit se poate de clar cît de 
multe primejdii mai pînde'sc lumea

18,30; 
(16> 
21).

înfrățirea între 
Luceafărul (15; 

pentru copii : 
11,30). Magistratul ; 

(14,30; 16,30; 18,30;

16; 
popoare 
17; 19;
13 Septem-

13 Sep- 
20,30), G.

găslrea ; Tineretului (14,30; 16,30), 8 Mar
tie (15; 17; 19: 21), Miorița (10; 12; 16,30; 
18; 20,30). Moara diavolului : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 9,30 pînă 
la orele 13,45, după-amiază 
20,45). -----
18; 20), 
Program 
brie (10;
tembrie ... ...
Bacovia (15; 17; 19; 21), 30 Decembrie 
(12; 15; 17; 19; 21). Program de filme do
cumentare : Timpuri Noi (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21). 
O viață rulează la cinematograful Maxim 
Gorki (11; 15; 17; 19; 21). Permisie pe 
țărm : Cultural (16; 18,15; 20,15). Povestiri 
vesele : Alex. Popov (rulează în continua
re de la orele 9,30 pînă la orele 21 — șl 
program de filme documentare), 8 Mai 
(15,30; 18; 20,15). Ultima bătălie : Grlvița 
(15; 17; 19; 21), 16 Februarie (16; 18; 20). 
Celebrul 702 rulează la cinematografele 
M. Eminescu (16; 18,15,- 20,30), T. Vladi- 
mirescu (15; 17; 19; 20,45), Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Hamlet rulea
ză la cinematografele V. Roaită (9; 12; 15; 
18; 21), Arta (14; 17; 20). Perle negre : uni
rea (16; 18; 20). Șoferii iadului : Flacăra 
(16; 18,15; 20,30). Spionaj contra spionaj ru
lează la ainematograful T. Vladimirescu 
(orele 11). Alarmă pe insulă : Munca (16; 
18,15; 20,30). Profesiunea doamnei War
ren : Moșilor (16; 18; 20). Crimă fără pe
deapsă rulează la cinematografele Donca 
Simo (16; 18,15; 20,30), Ilie Pintille (16; 18; 
20). Cînd comedia era rege — Vîrsta de 
aur a comediei : Olga Banele (15 ; 18 ; 
20,45). Oameni și fiare — ambele serii 
rulează la cinematograful C-tin David 
(16; 19,30). Pompierul atomic rulează la 
cinematograful Aurel Vlaicu (11; 13; 15; 
17; 19,- 21). Contele de Monte Cristo — 
cinemascop (ambele serii) : B. Delavran- 
cea (11; 16; 20).

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 

și 31 decembrie. în țară : vremea se va 
menține umedă, cu cerul mai mult ac.o- 
perit. Precipitații sub formă de ninsoare 
și local de lapoviță, vor cădea în majo
ritatea regiunilor, fiind mai frecvente în 
răsăritul și sudul țării. Vînt potrivit 
Temperatura staționară la început, apoi 
în scădere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între minus 8 și plus 2 grade 
(local mai coborîte), iar maximele între 
minus 6 șl plus 4 grade. Izolat condiții 
favorabile producerii poleiului. în Bucu
rești : vreme închisă șt umedă. Tempo
rar ninsoare, care ulterior se va trans
forma în lapoviță. Temperatura stațio
nară la început, apoi în scădere ușoară. 

și ce eforturi uriașe mai sînt nece
sare pentru a preîntîmpina catastro
fa războiului și a menține pacea. 
„Dar în acele zile îngrijorătoare, din 
capitala R.F.G. — Bonn, nu s-a au
zit nici o chemare la reglementarea 
conflictului”.

„Guvernul R.F.G. s-a străduit de 
fapt să aducă S.U.A. într-o situație 
din care nu ar fi existat nici o altă 
ieșire decît o ciocnire armată între 
state”, scrie șeful guvernului sovie
tic.

N. S. Hrușciov arată că ori de cîte 
ori apar speranțe în apropierea 
punctelor de vedere ale părților, gu
vernul R.F.G. țipă cît îl- ține gura, 
se lansează în combinațiile cele mai 
disperate „numai ca să zădărniceas
că un acord și să lege cît mai strîns 
nodul contradicțiilor dintre marile 
puteri”.

„Sub ochii dv. Germania a dezlăn
țuit deja de două ori războaie mon
diale. Oare dv. căutați un pretext 
pentru dezlănțuirea unui al treilea 
război mondial ?” — întreabă N. S. 
Hrușciov.

Șeful guvernului sovietic sublinia
ză că una dintre sarcinile primor
diale cele mai importante este regle
mentarea pașnică a problemei ger
mane și normalizarea pe această 
bază a situației din Berlinul occi
dental. Este vorba de problema cît 
se poate de importantă a menținerii 
și consolidării păcii. „De aceea, nici 
un șantaj și nici un fel de amenin
țări nu pot opri la jumătatea dru
mului forțele iubitoare de pace care 
militează pentru încheierea regle
mentării pașnice a problemei ger
mane”.

Subliniind că astăzi milioane de 
oameni de pe globul pămîntesc sînt 
conștienți că dezlănțuirea războiului 
termonuclear este inadmisibilă, N. S. 
Hrușciov scrie că această stare de 
spirit a reflectat-o cuvîntarea rostită 
la consiliul ecumenic de capul 
ricii romano-catolice, loan 
XXIII-lea.

„Eu sînt comunist și ateu și 
înțeles că nu 
ția filozofică 
de la Roma, 
apelul lui la 
care sînteți un catolic zelos recu
noașteți conducerea spirituală a bi
sericii catolice și, s-ar părea, că dv. 
ar trebui să fiți deosebit de atent la 
apelul capului ei”, scrie N. S. Hruș
ciov.

în încheierea scrisorii, șeful gu
vernului sovietic își exprimă spe
ranța că Adenauer va alege „calea 
faptelor bune acționînd spre binele 
păcii și securității popoarelor, 
oarece, dacă va fi dezlănțuit 
război spre care este orientată 
tuala dv. linie politică, R.F.G. 
arde ca o torță chiar în primele 
ale acestui război”.

bise- 
al

bine 
pot împărtăși concep- 
despre lume a Papei 
însă sprijin și aprob 
menținerea păcii. Dv.,

Din lupta clasei muncitoare din S.U.A. in 1962
Acum, în ultimele zile ale anului 

1962, 80 000 de docheri care deser
vesc porturile de pe Coasta Atlanti
cului au intrat în grevă. Ei au recurs 
la această acțiune ca răspuns la 
hotărîrea patronilor de a reduce nu
mărul oamenilor din echipe de la 20 
la 17, ceea ce ar avea ca urmare 
creșterea șomajului cu încă 15 la 
sută. Aceasta este numai ultima din 
cele mai importante greve ale anu
lui.

1962 a fost pentiu muncitorimea 
americană un an de grele încer
cări și privațiuni. în anul care se 
încheie au fost folosite cu deosebită 
amploare prevederile legilor anti- 
muncitorești, de genul legii Taft— 
Hartley. Cu ajutorul liderilor reacțio
nari ai sindicatelor, autoritățile au 
intervenit în conflictele de muncă 
pentru a apăra interesele patrona
tului și a reduce la minimum reven
dicările îndreptățite ale oamenilor 
muncii. în bazinul carbonifer al 
părții de est a statului Kentucky, îm
potriva minerilor greviști au fost tri
miși chiar soldați înarmați cu puști 
și mitraliere.

Cu toate acestea, chiar din datele 
furnizate de Ministerul Muncii din 
S.U.A. reiese că în primele nouă luni 
ale acestui an în S.U.A. au avut loc 
3 111 greve la care au participat 
1 130 000 de oameni.

Strădaniile administrației s-au con
centrat printre altele spre împiedi
carea, prin orice mijloace, a dez
voltării unei mișcări revendicative 
generale a muncitorilor, spre inter
zicerea încheierii unor contracte co
lective pe ramuri întregi ale indus
triei și a grevelor pe ramuri. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît ivirea unor 
noi dificultăți economice, cu grave 
consecințe pentru oamenii muncii, a 
dus în mod inevitabil la prezenta
rea de revendicări comune din 
partea muncitorilor.

Potrivit statisticilor oficiale, numă
rul șomerilor este de 4 500 000 
de oameni — 6 la sută din totalul 
forței de muncă, dar mulți econo
miști sînt de părere că situația de 
fapt este mult mai gravă.

Problema drepturilor sindicale a 
fost ridicată cu prilejul multor 
greve ; de pildă, 
la ziarele 
greva din
Corporațiile Brunswick, de la fabrica 
de ceasornice Benrus, de la rafină
riile „Gulf Oil“ și de la alte între-
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LIMA. Ciocniri violente între ță
rani și polițiști au avut loc în regiu
nea Văii Convention, la nord-vest de 
Cuzco (Peru). Polițiștii au deschis un 
puternic foc de arme împotriva ță
ranilor și au arestat 30 de persoane. 
Numărul victimelor nu este cunos
cut. (A.F.P.)

PEKIN. La 27 decembrie a plecat 
din Pekin spre patrie delegația gu
vernamentală a R. P. Mongole, în 
frunte cu J. Țedenbal, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mon
gole. In timpul vizitei, de trei zile, 
în R. P. Chineză a fost semnat un 
acord cu privire la frontiera chino- 
mongolă. La gara din Pekin, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, și J, Țedenbal au 
rostit cuvîntări.

ALGER. La invitația guvernului 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, la Alger a sosit delegația 
guvernamentală ungară condusă de 
Gyula Kâllay, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Ungare.

MOSCOVA. A încetat din viață, în 
vîrstă de 56 de ani, marele om de 
știință în domeniul chimiei acad. A- 
lexandr Topciev, vicepreședinte al 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

NEW YORK. Primul reprezentant 
al R. A. Yemen, la Națiunile Unite, 
Mosein el-Einy, și-a prezentat scri
sorile de acreditare secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant,

IN LUMEA 1 
CAPITALULUI, DEFICITE BUGETARE

R.F.G. Referindu-se la un raport al 
ministerului federal al finanfelor, zia
rul „SÜDDEUTSCHE ZEITUNG“ scrie : 
„Bugetul federal pe 1962, însumînd 
53,4 miliarde de mărci șj al cărui exer- 
cijiu se apropie de sfîrșit, rămîne defi
citar“. Aceasta se dalorește unor îm
povărări suplimentare ale bugetului, în 
primul rînd în sectorul cheltuielilor mi
litare, menfionează ziarul. „Cauzele de
ficitului sînt numeroase — subliniază 
săptămânalul „Tribune des Nations“, dar 
principala cauză este lăcomia Bundes- 
wehrului“.

ANGLIA. Tnfr-o scrisoare publicată 
de săptămînalul britanic „Tribune“, 
Koni Zilliacus, membru al parlamentu
lui englez, scrie : „Controversa cu pri—

prinderi. în toate aceste cazuri, con
ducerea sindicatelor a acceptat con
dițiile administrației întreprinderilor, 
dar muncitorii au declarat grevă 
peste capul liderilor sindicali. Tre
buie menționat că la fabrica Benrus 
nu a avut loc nici o grevă timp de 
27 de ani, iar la Brunswick de 11 
ani.

Greva din iunie de la uzinele Ford 
a avut, de asemenea, la bază neres- 
pectarea drepturilor sindicale și in
tensificarea ritmului de muncă (așa- 
numitul sistem de „sudorificare", de 
stoarcere a sudorii). Minerii din sta
tele Kentucky, Virginia de vest și 
Tennessee au declarat grevă pentru
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că proprietarii ds mine au refuzat 
să-și respecte obligațiile, dar o cau
ză mai adîncă a nemulțumirilor a 
constituit-o lipsa de lucru. Industria 
minieră a concediat aproape două 
treimi din totalul muncitorilor, al că
ror număr a scăzut de la 400 000 la 
160 000 de oameni.
■ Consecințele automatizării sînt tot 
mai greu resimțite de muncitori. Din 
această cauză, în ramura feroviară 
a avut loc cel mai mare conflict de 
muncă al anului 1982 ca urmare a 
intenției patronilor de a opera noi 
concedieri de personal.

Dintr-un studiu recent reiese că 
între 1947—1960 folosirea brațelor 
de muncă a scăzut cu peste 50 la 
sută în sectorul întreținerii liniilor fe
rate etc. Scăderea totală pentru toa
te categoriile de salariați este de 42 
la sută.

Singurul sector important în care 
automatizarea nu a creat încă pro
bleme este noua industrie de arma
ment. Grevele care au avut loc în 
toamnă la uzina de avioane cu 
reacție .,Lockheed Aircraft“ și în alte 
fabrici constructoare de rachete și 
armament au avut în special ca 
scop obținerea măririi salariilor. 
Dar „Lockheed' a încercat să îm
piedice intervenția sindicatului șt 
să scindeze solidaritatea muncitori
lor și, pînă la urmă, nu a fost de a- 
cord să încheie contractul de mun
că. Muncitorii au fost în grevă timp 
de numai 36 ore și apoi au fost siliți 
de guvern care a considerat greva
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GENEVA'. Leopold Boissier, preșe
dintele Comitetului internațional al 
Crucii Roșii, a anunțat că în anul 
1963 această organizație își va săr
bători centenarul. El a făcut cunos
cut că în prezent Crucea Roșie nu
mără 151 000 000 de membri în toate 
țările lumii.

CARACI. în capitala Pakistanului 
au început la 26 decembrie tra
tativele indiano-pakistaneze cu pri
vire la Kașmir. Delegația in
diană este condusă de ministrul 
transporturilor, Sardar Swaran 
Singh, iar delegația pakistaneză este 
condusă de ministrul industriei și re
surselor naturale, U Ihutt. Tratati
vele au ca scop să pregătească te
renul pentru întîlnirea care va avea 
loc între premierul Indiei, Nehru, 
și președintele Pakistanului, Ayub 
Khan.

LONDRA. în apropiere de Wins- 
ford s-a produs, la 26 decembrie, un 
accident de cale ferată, în cursul 
căruia expresul Glasgow-Londra s-a 
ciocnit cu un tren personal. Potrivit 
cifrelor provizorii și-au pierdut viața 
17 persoane și peste 60 au fost ră
nite.

BANGKOK. Conform datelor ofi
ciale, fiecare al patrulea locuitor al 
Tailandei este analfabetr-Numărul anal- 
fabeților din provinciile Mehnogorn, 
Lampang, Lampun și altele reprezintă 
50—70 la sută din numărul total al 
locuitorilor.

vire la racheta „Skybolt“ arată clar că 
politica nechibzuită dusă de conserva
tori va însemna o creștere considerabilă 
a bugetului militar, și așa extrem de în
cărcat. Anul trecut el a crescut cu 
65 000 000 lire sterl'me. De data aceasta 
s-ar putea ca creșterea să fie mult 
mai mare și bugetul militar să ajungă 
la 2 000 000 000 lire sterline“.

S.U.A. Graficul alăturat, reprodus din 
„U. S. News and World Report“ arată 
că prevederile optimiste ale guvernu
lui S.U.A. în ceea ce privește bugetul 
țării nu s-au adeverit. In ianuarie, pre
ședintele Kennedy se aștepta ca ve
niturile să depășească cheltuielile bu
getare cu 500 milioane dolari (prima 
efigie din grafic). In realitate s-a înre
gistrat un deficit de 8 miliarde de 

dolari, cu tendințe 
de creștere pînă la 
30 Iunie 1963 cînd 
se încheie anul fi
nanciar în S.U.A. (a 
doua efigie). Gra
ficul înfățișează în 
celelalte două efi
gii deficitele buge
tare ce se prevăd 
pentru anul viitor. 
(11,1 miliarde, în 
cazul cînd nu se va 
produce o rece
siune economică și 
20 de miliarde în 
cazul cînd aceasta 
va avea loc).

„o situație națională excepțională“, 
să reia lucrul.

Legea Taft-Hartley a fost frecvent 
folosită în 1962 pentru demoralizarea 
și slăbirea sindicatelor. Administra
ția S.U.A. a invo-cat această lege 
(care îi obligă pe muncitori să a- 
mîne grevele timp de 80 de zile) 
pentru a determina trei sindicate 
ale fnarinarilor de pe coasta de 
vest să ajungă la înțelegerea dorită 
de compania maritimă respectivă. 
Acum, la sfîrșitul anului 1962, se îm
plinesc 80 de zile de cînd docherii 
din New York au fost puși sub con
trolul acestei legi.

O luptă dîrză a dus și personalul 
sanitar mediu din spitale pentru re
cunoașterea drepturilor sindicale 
și mărirea salariilor. Această cate
gorie de salariați, din care fac parte , 
mulți negri și portoricani, este una ' 
din cele mai exploatate din New 
York, Acești oameni ai muncii, ca și 
cei din industria farmaceutică, fac 
parte dintr-un sindicat condus de e- 
lemente progresiste și militante, al 
cărui președinte, Leon Davis, a fost 
condamnat la o lună de zile închi
soare pentru că sindicatul pe care 
îl conduce a reiuzat să revoce greva. 
Victoria greviștilor a fost posibilă 
numai datorită puternicei solidarități 
care a existat între toți muncitorii 
din regiunea New York-ului. Ea a 
exercitat o asemenea influență, îneît 
guvernatorul Rockefeller a fost ne
voit să intervină și să „convin
gă” administrația spitalelor să ce
deze.

Poate una din cele mai importan
te acțiuni din anul 1962 este actuala 
grevă a tipografilor, începută la 7 
decembrie. Este cea mai combativă 
grevă a membrilor unui sindicat 
cu orientare tradițională de dreap
ta. condus însă în 
elemente noi, tinere, 
tronii își dau seama 
cația spiritului militant de care dau 
dovadă tipografii și vor face tot ce 
le va sta în putință pentru a infrin
ge acțiunea sindicatului. Rezultatul 
luptei va depinde, ca și în alte ca
zuri, de solidaritatea altor sindicate.

Muncitorii americani sînt îngrijo
rați, deoarece există numeroase 
prevestiri sumbre în ce privește si
tuația economică generală a țării în 
1963. Ei sînt însă tot mai conștienți 
de importanța acțiunilor lor unite 
in lupta împotriva ofensivei patro
nilor.
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