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Marii Adunări Naționale s-au 
deschis lucrările celei de-a 
doua sesiuni ordinare a celei 
de a patra legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale,

Deputății au primit cu pu
ternice aplauze pe conducăto
rii partidului și statului.

In loja din dreapta incintei 
au luat loc tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceauș eseu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Mihai Dalea, 
Alexandru Bîrlădeanu.

In loja din stingă incintei 
au luat loc tovarășii Avram 
Bunaciu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretar al Consi
liului de Stat și membrii 
Consiliului de Stat.

La sesiune participă condu
cători ai instituțiilor centrale, 
ai organizațiilor obștești, 
fruntași in muncă din între
prinderile Capitalei, oameni 
de știință și cultură, ziariști 
romîni și corespondenți ai 
presei străine.

La deschiderea sesiunii au 
asistat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Bucu
rești.

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

înainte de a se intra în or
dinea de zi, deputății au păs
trat un moment de reculegere 
în memoria deputaților care 
s-au stins din viață in perioa
da dintre cele două sesiuni .- 
Anton Nițescu, președintele 
Sfatului popular al regiunii 
Dobrogea, deputat in circumscripția electorală Băneasa, 
regiunea Dobrogea și Valeria 
Cotîrlă, strungar la Uzinele 
„Oțelul Roșu*, deputat în cir
cumscripția electorală Caran
sebeș, regiunea Banat.

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

1. — Validarea alegerii de 
deputați în Marea Adunare 
Națională pentru circumscrip
țiile electorale Caransebeș, 
regiunea Banat și Băneasa, 
regiunea Dobrogea.

2. — Proiectul de lege pen
tru aprobarea Bugetului de 
Stat pe anul 1962,

3. — Darea de seamă asupra 
înfăptuirii Planului de Stat pe 
anul 1961 și cu privire la 
Planul de Stat pe anul 1962.

4. — Proiectul de lege pri
vind reglementarea regimului 
vamal al Republicii Populare 
Romine.

5. — Proiectul de lege pen
tru ratificarea decretelor nor
mative emise de Consiliul de 
Stat al R.P.R. în perioada de 
la 23 martie pină la 26 decem
brie 1961.

La primul punct al or dinei 
(Continuare în pag. a 3-a)
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Citiți în pag a 2-a

Raportul 
cu privire 

la proiectul 
bugetului de stat 

pe anul 1962prezentat de Aurel Vijoll, ministrul Finanțelor

Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat 
pe anul 1961 și cu privire la planul de stat pe anul 1962 

prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurermărețelor sarcini pentru dez-Tovarăși deputați și depu
tate,Înfăptuirea cu succes a mărețelor sarcini trasate de cel de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn demonstrează tot mai mult caracterul profund științific, forța mobilizatoare și justețea politicii partidului nostru. Fă- cînd bilanțul activității desfășurate in cursul anului 1961, cel de-al doilea an al planului pe perioada 1960—1965, putem constata cu satisfacție că în toate sectoarele de activitate s-au obținut noi și însemnate succese, că principalele sarcini privind dezvoltarea economiei și culturii prevăzute in Directivele Congresului se îndeplinesc și se depășesc. Așa cum a subliniat tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej cu prilejul consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști, planul producției globale industriale pe 1961 a fost îndeplinit la 19 decembrie. (Aplauze furtunoase). Aceasta înseamnă că pină la sfirșitul a- nului se va obține o producție mai mare cu peste 3 la sută decît cea planificată și cu aproximativ 5 miliarde lei de cit cea prevăzută în Directive pe acest an.Realizările obținute sînt rodul eforturilor entuziaste ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor; ele reprezintă o nouă victorie a oamenilor muncii, conduși de partid, în măreața operă de construire a socialismului în patria noastră.Față de ritmul mediu anual de creștere a producției cu 13 la sută avut in vedere pentru perioada 1960—1965, in primii doi ani se realizează un ritm de peste 16 la sută. Deosebit de elocvent pentru ilustrarea potențialului In continuă creștere al industriei noastre este faptul că numai sporul de producție obținut în anul 1961 față de 1959 este a- proape o dată și jumătate mai mare decît întreaga producție din 1938 a Romîniei bur- ghezo-moșiereșttSuccese deosebit de importante se obțin în ramurile de bază ale industriei grele, ho- tărîtoare pentru dezvoltarea întregii economii: întreprinderile Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini obțin în 1961 o producție cu peste 20 la sută mai mare decît în 1960, cele ale Ministerului Minelor și Energiei Electrice — cu 14 la sută, iar cele ale Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei — cu 18 la sută.De asemenea, realizări însemnate a obținut industria bunurilor de consum prin creșterea producției, lărgirea sortimentelor și îmbunătățirea calității produselor destinate satisfacerii exigențelor cres- cînde ale populației. întreprinderile Ministerului Industriei Ușoare realizează în a- cest an o producție cu circa 19 la sută mai mare decît în 

anul 1960 ; cele din industria alimentară vor depăși sarcinile planificate îndeosebi in industria zahărului, uleiului și a conservelor.Creșterea producției industriale s-a realizat prin folosirea mai bună a instalațiilor și agregatelor existente și ca urmare a punerii in funcțiune în acest an a unor noi și importante capacități de producție în toate ramurile economiei.O dată cu sporirea producției se desfășoară cu succes, în toate întreprinderile, o largă acțiune de îmbunătățire a calității producției, de creștere a productivității muncii și de reducere sistematică a prețului de cost Directivele C.C. al P.M.R. în legătură cu criteriile principale ale întrecerii socialiste în cinstea celei de-a 40-a aniversări de la înființarea Partidului, au mobilizat masele largi de muncitori, maiștri, ingineri, tehnicieni, oameni de știință care desfășoară o acțiune generală și susținută pentru ridicarea calității la nivelul celor mai bune produse de pe piața mondială.Creșterea continuă a capacităților de producție, introducerea pe scară tot mai iargă a tehnicii noi, experiența acumulată de lucrătorii din industrie, constituie succese importante obținute în înfăptuirea procesului de industrializare socialistă a țării și creează premize favorabile pentru dezvoltarea într-un ritm și mai susținut a economiei naționale.Paralel cu realizările obținute în industrie, se rezolvă cu succes problemele complexe ale construcției socialismului la sate și ale dezvoltării producției agricole. în anul 1961 a continuat să se extindă rapid și să se consolideze sectorul socialist al agriculturii, care deține în prezent peste 90 la sută din întreaga suprafață arabilă a țării. în acest an agricultura a fost înzestrată cu încă 12.000 tractoare, 13.000 pluguri de tractor, 15.000 semănători, aproape 6.500 de combine și alte utilaje agricole ; au crescut cantitățile de îngrășăminte și insectofungicide folosite de gospodăriile agricole.Lărgirea și întărirea continuă a sectorului socialist, creșterea bazei tehnico-materiale, aplicarea largă a științei și agrotehnicei înaintate au cre- iat condiții favorabile de dezvoltare tuturor ramurilor a- griculturii, de sporire a producției agricole globale și marfă în vederea obținerii într-un timp relativ scurt a unui belșug de produse agro- alimentare. Succese însemnate s-au obținut în gospodăriile agricole de stat, care în număr crescînd devin model de organizare a producției în mari unități socialiste. Rezultate bune se obțin, de asemenea, în gospodăriile agricole colective care folosind 

cu pricepere și simț gospodăresc mijloacele de care dispun, realizează producții tot mai mari la hectar, cresc un număr sporit de animale și, mărind producția marfă, asigură colectiviștilor venituri însemnate.Ca urmare a creșterii volumului de investiții cu 20 la sută față de anul 1960, într-un ritm superior celui prevăzut în Directivele Congresului al III-lea al PMR., a sporit intr-o proporție însemnată volumul fondurilor fixe din economie- Numărul de salariați crește în acest ar. cu peste 240.000, In condițiile îndeplinirii sarcinilor de creștere a productivității muncii în principalele ramuri ale economiei. Se realizează, de asemenea, prevederile cu privire la reducerea prețului de cost și creșterea acumulărilor socialiste; bugetul statului se încheie an de an cu excedente; este asigurată o circulație bănească sănătoasă, paralel cu creșterea continuă a puterii de cumpărare a populației.în anul acesta partidul și guvernul au luat noi măsuri privind majorarea treptată a salariilor și reducerea prețurilor, ceea ce sporește într-o măsură însemnată veniturile oamenilor muncii. Salariul real este în 1961 cu 16 la sută mai mare decît în anul 1959. Cresc sistematic veniturile familiilor țărănești pe măsura dezvoltării producției agricole. Ca urmare a creșterii puterii de cumpărare a populației, sporește an de an volumul vînzârilor de mărfuri, care este cu 15 la sută mai mare decît în 1960, depășind prevederile Directivelor Congresului al III-lea al PMR.Se realizează cu succes sarcinile trasate de partid cu privire la construcțiile de locuințe și la modernizarea orașelor. în acest an oamenii muncii au primit peste 35.000 apartamente, cu 17 la sută mai mult decît în anul 1960. Se extind continuu acțiunile social-culturale, crește baza tehnico-materială a Invăță- mîntului, culturii și ocrotirii sănătății.Rezultatele însemnate obținute în primii 2 ani ai planului pe perioada 1960—1965, se datoresc hotărîrii cu care oamenii muncii înfăptuiesc sarcinile trasate de partid. Cadrele din economie — muncitori, tehnicieni, ingineri, economiști — acumulează tot mai multă experiență și rezolvă din ce în ce mai bine problemele complexe ale conducerii economiei și organizării producției. Sub îndrumarea Comitetului Central, toate organele și organizațiile de partid desfășoară o largă muncă politică și organizatorică pentru îndeplinirea Directivelor celui de-al III-lea Congres al partidului, mobilizează și conduc masele de oameni ai muncii la realizarea 
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voltarea economie; și culturii noastre socialisteAnul 1961 a însemnat în întreaga economie națională un nou pas înainte pe linia dezvoltării ritmice a forțelor de producție și a consolidării relațiilor socialiste de producție, a sporirii eficienței economice în toate sectoarele de activitate.
Tovarăși,Folosind experiența planului pe 1961, care a fost cunoscut In întreprinderi cu 3 luni înainte de începerea a- nului, proiectul de plan pe 1962, a fost elaborat — din inițiativa conducerii partidului — în prima jumătate a acestui an și dezbătut de Plenara C.C. al PMJi. din 30 iunie—1 iulie a.c. S-a creat astfel posibilitatea ca sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, cadrele de conducere din întreprinderi să analizeze sarcinile de plan șl să Identifice noi resurse, să treacă la măsuri teh- nico-organizatorice care să a- sigure condiții dt mai bune pentru îndeplinirea și depășirea planului. Un rol pozitiv au avut brigăzile ministerelor și ale Comitetului de Stat al Planificării, careau dat un sprijin efectiv în analiza sarcinilor, în stabilirea măsurilor pentru executarea planului și, în același timp, prin legătura directă cu întreprinderile, au acumulat o experiență . valoroasă. La această acțiune au participat peste 30.000 lucrători din economie, activiști de partid și din sindicat^ care au formulat numeroase propuneri contribuind la îmbunătățirea planului de stat. în cursul acestei luni a avut loc dezbaterea largă a planului pe anul 1962 în adunările generale ale colectivelor de oameni ai muncii din fabrici și uzine, de pe șantiere și gospodării agricole, în toate unitățile socialiste, în cadrul cărora s-au luat numeroase angajamente pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor.Oamenii muncii consideră planul ca propria lor cauză; acesta este izvorul hotărîrii maselor de a îndeplini și a depăși pianul de stat, în e- ceasta rezidă forța mobilizatoare a planului.Lansarea planul id eu 6 luni înainte de începerea noului an. consultarea largă a întreprinderilor, a organelor locale de partid șl de stat, precum și a ministerelor constituie un nou pas în perfecționarea metodelor de planificare, creindu-se premize deosebit de favorabile pentru a trece încă de la începutul anului la îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan.

Tovarăși.Anul 1962, care va încheia prima jumătate a pi anului de 6 ani, are o mare impor

tanță pentru îndeplinirea în bune condițruni a Directivelor celui de-al III-lea Congres ai P.M.R.Tabloul principalilor indicatori ai dezvoltării economiei naționale arată că planul de stat pe anul 1962 se încadrează in orientarea stabilită de cel de-al Hl-lea Congres al partidului, cuprinde sarcini mobilizatoare pentru îndeplinirea cărora este necesară ridicarea pe o treaptă mai înaltă a activității de organizare a producției și a muncii, gospodărirea mai judicioasă a fondurilor materiale Șt bănești.Planul pe anul 1962 prevede o creștere a producției pe întreaga industrie socialistă de 13,5 la sută față de 1961, din care producția mijloacelor de producție va spori cu 15,7 la sută și producția bunurilor de consum cu 9,9 la sută. E- forturile principale sint concentrate pe dezvoltarea ramurilor de bază, unde se prevăd sporuri de producție mai însemnate : în industria energiei electrice și termice, a combustibilului, în industria metalurgiei feroase și neferoase, a construcțiilor de mașini, în industria chimică și materialelor de construcții.Creșterea capacităților de producție in siderurgie se prevede a fi asigurată prin darea în exploatare a unor agregate de înaltă productivitate. Intrarea în funcțiune la termenele prevăzute a furnalului de 1.000 mc de la C.S. Hunedoara, primul în țară de această capacitate, a furnalului nr. 2 de la Reșița, a celui de-al treilea cuptor de oțel de 400 tone și a noilor linii de laminare la Hunedoara constituie sarcini de o deosebită importanță pentru realizarea producției de metal.Industria siderurgică va produce în anul 1962 aproape1,6 milioane tone fontă, peste2,5 milioane tone oțel, de 9 ori mai mult decit in 1938, 1.9 milioane tone laminate fi- uite.în anul 1962 două treimi din producția totală de fontă și oțel Martin trebuie să se obțină pe agregate automatizate.Accelerarea progresului tehnic în economia națională este strins legată de dezvoltarea accentuată a industriei constructoare de mașini Realized în perioada 1960—1962 un ritm mediu anual de creștere de 20 la sută, această ra
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mură hotăritoare a industriei ajunge cu producția anului 1962 la nivelul stabilit în Directivele celui de-al III-lea Congres al PJIR. pentru a- nul 1963. Rezultatele obținute permit înzestrarea ramurilor economiei naționale cu mașini și utilaje modeme în măsură mai mare decit era prevăzut și sporirea exportului de mașini, care în anul 1962 va fi de peste 2,5 ori mai mare decit in 1959.Asimilarea de noi mașini și utilaje de nivel tehnic ridicat constituie în prezent sarcina centrală a lucrătorilor din industria constructoare de mașini.întreaga atenție urmează să fie concentrată spre elaborarea studiilor tehnico-economice și realizarea la timp a documentațiilor și licențelor, dezvoltarea capacității și îmbunătățirea muncii de proiectare, dotarea corespunzătoare a atelierelor de prototipuri și a sculeriilor și spre alte măsuri care să asigure condițiile de realizare a sarcinilor importante prevăzute pentru anul 1962.Pentru gospodărirea rațională a resurselor de metal se cere mai multă hotărîre în lupta pentru economii, îndeosebi în uzinele constructoare de mașini și la lucrările _ de construcții. Trebuie îmbunătățită tehnologia de fabricație, redusă greutatea mașinilor și utilajelor, extinsă folosirea maselor plastice și a oțelurilor cu caracteristici superioare. Sporirea producției și lărgirea sortimentelor de oțeluri aliate și speciale este o sarcină importantă; se asigură astfel ridicarea calității mașinilor și instalațiilor fabricate in uzinele noastre, paralel cu obținerea unor însemnate economii de metal.Pentru creșterea bazei energetice se prevede ca în anul viitor să se pună în funcțiune noi capacități, care vor spori cu 16 la sută puterea instalată în centrale față de anul 1961- Ne putem da seama cit de intens se dezvoltă producția de energie din faptul că numai creșterea prevăzută pentru anul 1962 depășește întreaga producție de energie electrică din 1938. Cu toate acestea, cerințele mereu crescînde ale economiei național» în plină dezvoltare impun creșterea și mai rapidă a producției de energie electrică, precum și gospodărirea 

tt-ăra depi,-atl Eiena Săvulescu, tehraiciană la fabrica „Stela*. Bilanțul acerti an mărturisește ho- tărirea cu care poporul nostru muncește pentru a traduce In viață 
politica partidului. Acest an a însemnat un nou pas înainte pe casa dezvoltării economiei noastre socialiste. Mi se pare deosebit de grăito- faprid pe cate-l menționa 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer: sporul de producție obținut în 1961 în raport cu 1959 reprezin
tă aproape o oa*ă și jumătate 

■'••eaga producție a anului 193S...
Minerul Petru Bo-icearsu din Baia 

Mare ne declară că sarcinile pla
nului pe 196'2 vestesc noi victorii ale economiei Infor-toare a 
patriei noastre.

-• l-rțe'aap'a poirtică a partidu
lui își arfă roade a saie. Pă
șim In noul an tnerezt*ori In for- 
țele noas're, mlndri do drumul 
oa caro l-aan parcurs și conștienti 
de răspvnderna pe caro le avem.Va trebui să muncim pentru o producția mai maro, cu indici ca- •atrvi superiori, pentru reducerea p-ețuiu; de cost și crederea pro- 
c--c* v-tăț i muncii. Sînt sarcini mari, 
mportarte, der nimeni nu m 

'-doiește că ceea ca astăzi stă 
scris In planul de stat pe 1962 va fi peste un an raali'Ma. Poate 
chiar mai devreme—

Expunerea eu privire la proiec
tul de buget de stat pe 1962 pre
zentată de ministrul finanțelor, Aurel Vițoli, a stknlt un vhi In
teres. în marele sfat, aleșii mili
oanelor de oameni ai mundli chlb- 
zulesc cu atenție balanța finan
ciară a țării. Intr-o discuție cu 
Eroul Muncii Socialiste, Viorel 
Uibaru, președintele G.A.C. „Vic
toria" din comuna Lenauheim, re
giunea Banat, interlocutorul nos
tru remarcă cu justețe că proiec
tul bugetului pe 1962 reflectă ma
rile succese ale economiei noas
tre naționale.— Citesc mereu In ziare că bugetele capitaliste slnt mereu 
deficitare. La noi bugetul este 
an de an excedentar. Așa va 

cît mai chibzuită a tuturor resurselor energetice și de combustibil.Extracția de țiței va crește în anul 1962 la 11 milioane 850 mii tone. O atenție deosebită trebuie acordată — în afară de exploatarea zăcămintelor noi — intensificării extracției din schelele vechi; prin extinderea în mod susținut a proceselor de recuperare secundară și a metodelor noi de activizare a producției. Pentru realizarea producției prevăzute este necesar să se înlăture deficiențele care au existat în schele în acest an — intervenții de calitate necorespunzătoare, a- varii, slaba urmărire a producției — asigurîndu-se o mai bună organizare a muncii. Vor trebui depuse în continuare eforturi perseverente pentru mărirea volumului de prospecțiuni și explorări, mai ales în zonele de primă perspectivă, în vederea creșterii rezervelor geologice.Planul pe anul 1962 prevede în continuare creșterea valorii obținute pe tona de țiței,- astfel înclt aceasta să sporească cu peste 10 la sută față de 1961 și cu aproape 28 la sută față de 1959. Instalația de reformare catalitică de la rafinăria Brazi — Ploiești, intrată în funcțiune în cursul anului 1961, va contribui la îmbunătățirea cifrei octanice medii la benzine, obținîndu-se față de anul 1961 un spor de aproape 500 mii tone benzină auto cu cifră octanică ridicată ; de asemenea, se vor obține cantități sporite de alte produse superioare — benzen, toluen, xi- len — necesare industriei petrochimice.O mare dezvoltare va cunoaște în anul următor industria chimică, a cărei producție va crește cu 25 la sută față de anul 1961. Ca urmare a intrării în funcțiune, în ultimii doi ani, a unor importante uzine și combinate și pa baza noilor unități ce vor fi date în exploatare în 1962 — ca: Fabrica de fibre sintetice rolan de la Săvinești, Combinatul de îngrășăminte azo- toase de la Roznov, Fabrica de anvelope Popești-Leordeni, Combinatul de celuloză și hîrtie Suceava, secții importante din cadrul Complexului Borzești și altele - producția industriei chimice crește sim-
(Continuare în pag, a 3-a) 

fș și bugetul pe 1962. Deosebii da important este însă faptul că 
veniturile statului nu provin pe calea Impozitelor șl a taxelor 
percepute da la populație ca In 
lumea capitalistă. Se știe <- dar 
amintim mereu cu satisfacție » că 
în țara noastră se realizează o reducere treptată a impozitelor pe 
care populația le plătește—

Președintele colectivei din Le- 
nauheim are dreptate. Prevederile 
bugetare pe 1962 reflectă preocupările constructive și pașnice ale poporului nostru care pășește pe 
drumul victorios al socialismului.

Pe culqare a pătruns animația 
minutelor de pauză. Grupuri de 
deputați discută cu Însuflețire pe 
marginea expunerilor ascultate. Discuții gospodărești, aprinse, 
de o competență ce poate im
presiona chiar și pe specialiștii In în finanțe. Mulțl au carnete pline 
de Însemnări. Cifre, fraze notate reportericpște. îi aud pe unii ros- tindu-șl dorința de a se Înscrie la 
importanta dezbatere. Fugarele lor 
însemnări prevestesc Interesante 
cuvintări—

Conducătorii partidului șl guvernului în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej slnt o- 
biectul unei călduroase manilesta- 
ții de dragoste din partea repre
zentanților milioanelor de oameni 
ai muncii din patria noastră. Des
lușeam In nesflrșltele aplauze șl 
ovații încrederea In înțeleptul 
nostru partid, mlndria pentru bi
lanțul Iul 1961, convingerea fer
mă că 1962 șl anii ce vor urma 
sa vor înscrie In marele hronic al patriei oa ani al unor răsunătoare biruințe. Deslușeam în 
nesfîrșitele aplauze șl ovații un 
inepuizabil optimism pe care 
partidul Iubit nl l-a insuflat, un 
optimism pe care-l certifică realitatea noastră cotidiană.

BUGENIU OBREA



LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Raportul cu privire la proiectul bugetului de stat pe anul 1962
prezentat de tovarășul Aurel Vijoli, ministrul Finanțelor

Tovarăși deputațl.Din însărcinarea Consiliului de Miniștri, prezint spre examinare și aprobare Marii Adunări Naționale proiectul bugetului de Stat al Republicii Populare Romîne pe anul 1962.Sub conducerea partidului, oamenii muncii din țara noastră obțin victorii hotărîtoare în îndeplinirea mărețului program de desăvîrșire a construcției socialismului. Se dezvoltă și se întărește necontenit baza tehnică-materială a economiei noastre, crește bunăstarea oamenilor muncii.Rezultatele dobîndite în creșterea producției și ridicarea nivelului ei tehnic, în sporirea productivității muncii și în reducerea cheltuielilor de producție se reflectă și în faptul că acumulările bănești totale — sursa principală a veniturilor bugetare — vor fi, în anul 1961, cu circa 13 miliarde lei mai mari decît în anul 1959. Se înfăptuiește astfel cu succes sarcina trasată de Congresul al Ill-lea al P.M.R. cu privire la sporirea acumulărilor bănești.Realizările deosebite obținute în toate sectoarele de
Proiectul bugetului 
de stat pe anul 1962Proiectul bugetului de stat pe anul 1962, îmbunătățit în urma indicațiilor Plenarei Comitetului Central al P.M.R. din 30 noiembrie — 5 decembrie, asigură resursele financiare necesare pentru dezvoltarea în ritm rapid a economiei naționale, pentru ridicarea în continuare a nivelului de trai material și cultural al poporului muncitor.întocmit în strînsă corelare cu indicatorii planului de stat, proiectul de buget are totodată la bază proiectele planurilor financiare ale ministerelor și celorlalte instituții centrale, proiectele bugetelor sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța. Realizarea indicatorilor prevă- zuți în buget este in consecință st.rîns legată de îndeplinirea sarcinilor planului de stat al economiei naționale.Prn'ertul bugetului de stat

V e niturile 
deReflectînd ritmul planificat al dezvoltării economice, veniturile din economia socialistă cresc în continuare, fiind prevăzute în proiectul bugetului de stat pe anul 1962 în sumă de 74,352 miliarde lei, cu19,6 la sută mai mult decît realizările prelim.nate aie a- nului 1961. în cadrul resurselor din economia socialistă, ponderea cea mai importantă o au acumulările bănești din activitatea întreprinderilor e- conomice și, în primul rînd, impozitul pe circulația mărfurilor și cotele părți din beneficii.în afară de sumele prevăzute în buget, mijloace bănești însemnate vor rămîne la dispoziția întreprinderilor și organizațiilor economice pentru formarea fondului întreprinderii, rambursarea creditelor pentru mecanizare și îmbunătățiri tehnologice, constituirea fondurilor de consolidare și de asigurare la gospodăriile agricole de stat etc.Ca urmare a creșterii productivității muncii, a micșorării consumurilor specifice și a măsurilor prevăzute a se lua în anul viitor, economiile planificate din reducerea prețului de cost și a cheltuielilor de circulație se vor ridica Ia peste 4 miliarde lei. Aceasta va contribui ca în anul 1962 să șe obțină rezultate financiare bune în toate ramurile economice. în industrie de pildă, în anul 1962 se va realiza o rentabilitate de peste două ori mai mare decît cea obținută în anul 1959, înainte de începerea planului de șase 

ani.Creșterea rapidă a veniturilor întreprinderilor depinde într-o mare măsură de mobilizarea în continuare a rezervelor de reducere a prețului de cost O dată cu creșterea producției, fiecare procent de reducere a prețului de cost a- sigură acumulări bănești suplimentare într-un volum din ce în ce mai ridicat Dacă în anul 1959 reducerea prețului de cost cu 1 la sută corespundea unor economii de 490 milioane leij în 1962 această sumă va ajunge la peste 750 milioane.Trebuie menționat că în a- nul 1961 numeroase întreprinderi — depășind sarcinile cu privire la producția-marfă vîndută și încasată și redu- cînd prețul de cost prin utilizarea mai completă a capacităților de producție, îmbunătățirea aprovizionării, micșorarea consumurilor specifice, eliminarea cheltuielilor inutile de transport și diminuarea 

activitate determină îndeplinirea în condiții tot mai bune a bugetului de stat.Potrivit datelor preliminate, veniturile bugetului de stat pe anul 1961 vor însuma circa 66,2 miliarde lei, iar cheltuielile circa 63,6 miliarde lei, excedentul bugetar fiind de 2,6 miliarde de lei.Obiectivele înscrise în planul de stat au fost finanțate în întregime. Cheltuielile bugetare pentru finanțarea economiei naționale se prelimină la circa 40,7 miliarde lei, cu o creștere de 16,5 la sută față de anul 1960, iar cele pentru finanțarea acțiunilor social-cul- turale vor însuma circa 15,4 miliarde lei, cu 11,8 la sută mai mult decît în 1960.Bilanțul rodnic al realizărilor obținute în anul 1961 demonstrează puterea mereu crescîndă a economiei, capacitatea statului nostru de a mobiliza mari resurse materiale și bănești și de a finanța o- biective tot mai însemnate în construcția mărețului edificiu al societății socialiste. Aceste realizări constituie, în același timp, o temelie solidă pentru îndeplinirea planului și bugetului de stat pe 1962.

pe anul 1962 prevede la venituri suma de 78,790 miliarde lei, iar la cheltuieli 77,790 miliarde lei, cu un excedent planificat de un miliard lei.Una din principalele caracteristici ale proiectului de buget pe anul 1962 o constituie creșterea importantă a volumului său. Veniturile sporite ale economiei socialiste ce se vor realiza ca urmare a activității creatoare a oamenilor muncii, permit o creștere a cheltuielilor planificate pe a- nul 1962 aproape egală cu creșterea înregistrată în ultimii doi ani luați la un loc.Structura veniturilor și cheltuielilor bugetare subliniază esența nouă, socialistă, a bugetelor noastre.în anii puterii populare, fiecare nou buget al țării este un buget al progresului economic, social și cultural, al ridicării nivelului de trai al poporului.
bugetului 
statcheltuielilor de regie — «o contribuit la îndeplinirea și depășirea veniturilor bugetare.Rezultate bune în realizarea acumulărilor bănești au fost obținute în special, la Direcția autocamioane, tractoare și mașini unelte din Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, la Direcția generală a industriei chimiei organice, din Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei, la Direcția generală a produselor finite din lemn, din Ministerul Economiei Forestiere, la Direcția generală a industriei lînei și mătăsii, din Ministerul Industriei Ușoare, la Direcția generală a industriei conservelor și produselor zaharoase, din Ministerul Industriei Alimentare, la Direcția generală a căilor ferate, din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor și altele.Nu putem trece însă cu vederea că la unele întreprinderi acumulările bănești au fost influențate negativ de nerealizarea producției-marfă vîndută și încasată, ca urmare a neîndeplinirii producției globale sau marfă, a producerii unor mărfuri necorespunzătoare, a desfășurării neritmice a procesului de producție. în același sens a influențat uneori neîndeplinirea sarcinii de reducere a prețului de cost. De asemenea, sînt cazuri cînd economiile peste plan din reducerea prețului de cost nu se reflectă în beneficii, datorită în special neîndeplinirii planului de pro- duicție-marfă vîndută și încasată.Analiza cauzelor care au determinat lipsurile menționate șî eliminarea lor trebuie să constituie una din sarcinile de bază ale colectivelor de conducere din întreprinderi și direcții generale, ale ministerelor șî comitetelor executive ale sfaturilor populare. Fără îndoială că preocuparea pentru realizarea indicatorilor privind producția și reducerea prețului de cost este deosebit de importantă, însă aceeași a- tenție trebuie acordată și realizării beneficiului, Indicator sintetic în care se reflectă toate laturile activității întreprinderilor — volumul producție^ prețul de cost, calitatea produselor, desfacerea producției etc-De asemenea, este necesar ca ministerele și direcțiile generale să urmărească realizarea planului de beneficii de către fiecare întreprindere subordonată, în parte. Ele nu trebuie să se mulțumească numai cu obținerea rentabilității planificate pe ansamblul ministerului sau direcției gene

rale, prin compensarea nerea- lizării beneficiilor la unele întreprinderi cu beneficiile peste plan ale întreprinderilor fruntașe. Este bine că la Direcția generală a industriei materialelor de construcții planul beneficiilor a fost depășit ; trebuie arătat însă că în cadrul acestei direcții unele întreprinderi nu au avut rezultate financiare favorabile. Realizarea indicatorilor planificați și de către aceste întreprinderi ar fi mărit beneficiile suplimentare pe întreaga direcție generală cu încă 5 milioane lei.Descoperirea și mobilizarea de rezerve trebuie urmărită nu numai la întreprinderile și organizațiile economice la care se constată lipsuri pe linia realizării producției, a sarcinii de reducere a prețului de cost și a beneficiilor, ci chiar și la acele întreprinderi care îndeplinesc și depășesc sarcinile de plan. Este pozitiv faptul că tot mai multe întreprinderi realizează și depășesc sarcinile de beneficii. Aceasta însă nu înseamnă că la asemenea unități nu mai există rezerve care ar putea fi mobilizate.Pentru îmbunătățirea activității întrepcinderuor sarcini sporite revin organelor de control financiar și bancar, care trebuie să ia măsuri în continuare pentru adincirea analizei economice a întreprinderilor, acoțînd la iveală toate cauzele care frînează buna activitate a unităților,
Cheltuielile bufetului 

de stat pentru finanțarea
economieiîn proiectul de buget pe anul 1962, cheltuielile pentru finanțarea economiei sînt prevăzute în sumă de 49,511 miliarde lei, eu o creștere de 8,766 miliarde lei față de realizările preliminate pe anul 1961. în afara acestor fonduri, pentru realizarea sarcinilor deFinanțareaCea mai mare parte a alocațiilor bugetare pentru economia națională este destinată finanțării investițiilor, de care este nemijlocit legată creșterea în ritm rapid a forțelor de producție. In anul 1962, fondurile ce se vor aloca de la buget pentru investiții sînt de 22,544 miliarde lei. Mijloacele bugetare, împreună cu celelalte resurse de finanțare a investițiilor, vor asigura executarea unui volum de investiții de 32,5 miliarde lei, cu16,5 la sută mai mult decît în anul 1961. Aceste fonduri contribuie la realizarea, în primii trei ani ai planului de șase ani, a unui volum de investiții mai mare decît cel stabilit pentru această perioadă de Directivele Congresului al III-lea al P.M.R.în anul 1961, planul de investiții și de punere în funcțiune se realizează în condiții mai bune decît în anul 1960. Nu sînt puține cazurile cînd prin străduința proiectanților și colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderile de construcții, obiectivele sînt date în funcțiune înainte de termen, economia națională primind în acest fel mari cantități de produse peste plan. De exemplu, prin punerea în funcțiune cu peste 100 de zile înainte de termen a liniei de acid sulfuric de la Uzinele Năvodari, s-a realizat o producție suplimentară de 27 mii tone, în valoare de circa 19 milioane lei.Trebuie însă arătat că sînt 

fl cazuri cînd, datorită neasi-Finanțareaîn vederea dezvoltării continue a bazei tehnice-mate- riale a socialismului, resursele financiare sînt îndreptate în primul rînd spre ramurile hotărîtoare ale economiei naționale.în anul 1962, pentru finanțarea industriei, de la buget și din mijloacele proprii ale întreprinderilor și organizațiilor economice, se prevede utilizarea sumei de 21,9 miliarde lei, la care se adaugă și importante credite bancare.în anul viitor vor fi puse în funcțiune obiective industriale de mare însemnătate economică. Fiecare din aceste obiective vine să întărească baza tehnică-materială a economiei noastre socialiste. înzestrate cu utilaje de înaltă productivitate, ele vor asigura economiei noi surse de energie, producerea de materii prime și materiale deosebit de necesare și valoroase și vor da comerțului cantități sporite de mărfuri pentru satisfacerea cerințelor populației și pentru export. Totodată, ele creează posibilitatea sporirii acumulărilor bănești și a veniturilor bugetului de stat

ajutîndu-le la lichidarea deficiențelor.
Tovarăși deputațl.In opoziție radicală cu situația din țările capitaliste unde impozitele percepute de la populație constituie sursa hotărîtoare a veniturilor bugetare, în economia socialistă creșterea rapidă a acumulărilor bănești ale întreprinderilor și organizațiilor economice creează posibilitatea reducerii treptate a impozitelor și taxelor de la populație. în bugetul țării noastre ponderea impozitelor și taxelor de la populație este în continuă scădere, în anul 1962, ele reprezintă5,6 la sută din totalul veniturilor bugetare, comparativ cu 6,1 la sută în anul 1961, și 6,7 la sută in 1960.Creșterea veniturilor populației și a puterii de cumpărare a leului determină sporirea continuă a depunerilor populației Ia C.E.C. Soldul acestor depuneri în ultimii doi ani s-a dublat ; în prezent, fiecare al patrulea locuitor deține un libret de economii C.E.C. Pentru a veni în intîmpinarea interesului manifestat de oamenii muncii, casele de economii vor trebui să extindă operațiunile, să perfecționeze metodele de lucru și să îmbunătățească servirea salariaților din întreprinderi și instituții la locul lor de muncă. De a- semenea este necesar să fie asigurată dezvoltarea activității unităților C.E.C din mediul sătesc.

naționaleproducție și desfacere a mărfurilor, Întreprinderilor li se vor pune la dispoziție credite bancare al căror volum va totaliza la finele anului 1962 circa 32,4 miliarde lei. precum și importante mijloace propriuinvestițiilors-rin: la Omp a doezmesm- ției necesare sau r.erespectării termenelor de livrare a utilajelor, unele obiective nu au putut fi puse în funcțiune la termenele planificate. întirzie- rea dezvoltării capacității de producție a fabricii de ciment din Fierți, de pildă, determină, numai în trimestrul IV al a- cestui an, nerealizarea unei producții de 70 mii tone ciment în valoare de 17 milioane lei.O atenție mai mare trebuie acordată montării fără întir- ziere a utilajelor, în vederea reducerii imobilizărilor de fonduri și scurtării duratei de punere în funcțiune.De asemenea, pentru reducerea costului construcțiilor, este necesară promovarea pe scară tot mai largă a metodelor de industrializare a lucrărilor, intensificarea acțiunii de economisire a materialelor și folosirea de înlocuitori ieftini, de calitate corespunzătoare, precum și reducerea cheltuielilor de regie.Pe măsura creșterii volumului investițiilor și a lărgirii activității organizațiilor de construcții, sarcini tot mai importante revin Băncii de Investiții Organele acestei bănci trebuie să exercite în continuare un control multilateral asupra modului în care sînt utilizate mijloacele statului, să dezvolte realizările obținute în înlăturarea cheltuielilor inutile din devize și în mobilizarea rezervelor interne existente la beneficiarii de lucrări și la organizațiile de construcții.industrieiîn afară de fondurile destinate investițiilor, sume importante sînt alocate de la buget pentru dotări și creșteri de mijloace circulante, precum și pentru alte nevoi ale unităților economice.în ultimii ani, ca urmare a măsurilor economice-financi- are luate pentru perfecționarea proceselor de producție și aprovizionare și pentru gospodărirea mai bună a fondurilor materiale și bănești, întreprinderile și organizațiile economice, în special cele din industrie, au obținut rezultate bune în accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante. Este semnificativ să a- rătăm că în anul 1960, în industria socialistă, în timp ce volumul producției marfă realizate la preț cu ridicata al întreprinderii a fost cu peste 30 la sută mai mare decît în anul 1958, volumul mijloacelor circulante medii folosite a crescut cu aproximativ 7 la sută. Prin faptul că în 1960 s-a lucrat în condiții mult îmbunătățite, cheltuielile pentru finanțarea mijloacelor circulante au fost cu circa 4,5 miliarde lei mai mici decît cele 

care ar fi fost necesare în condițiile anului 1958.Ca urmare a sarcinilor trasate de Plenara Comitetului Central al P.M.R. din 31 oc- tombrie-1 noiembrie 1960, s-au depus eforturi pentru readucerea în circuitul economic a valorilor materiale imobilizate în stocuri peste necesar. Din inițiativa organizațiilor de partid, colective de muncitori, ingineri și tehnicieni din Capitală, din regiunea Banat, regiunea Crișana și din alte regiuni au reușit să valorifice însemnate stocuri supranor- mative.Rezultatele obținute în a- ceastă direcție nu pot fi conFinanțareaPentru finanțarea agriculturii de la buget și din resursele proprii ale unităților agricole de stat, se planifică in anul 1962 suma de 10,1 miliarde lei în afară de această sumă, pentru dezvoltarea producției agricole vor mai fi utilizate însemnate credite bancare pe termen scurt, precum și fondurile proprii ale gospodăriilor agricole colective.Cea mai mare parte a resurselor financiare destinate agriculturii va fi folosită pentru accelerarea mecanizării complexe a lucrărilor agricole, sporirea însemnată a șeptelu- lui, ridicarea fertilității solului, efectuarea unor lucrări de irigații, dezvoltarea ponticul turii.Gospodăriile agricole de stat îndeplinesc cu bune rezultate sarcina încredințată de partid și guvern de a deveni mari întreprinderi agricole socialiste, care să furnizeze importante cantități de produse pentru aprovizionarea populației și a industriei și să constituie un model de agricultură socialistă.Trebuie arătat însă că mai sînt unele gospodării de stat a căror activitate este încă nesatisfăcătoare.în fața conducerilor gospodăriilor de stat. în special a celor rămase in urmă, precum 5- a organelor tutelare, stă sarcina luării de măr-R pessra kabcaltățirea actiw- lățti lor ecsecnx*. ecrespus- ia-or eforturilor ‘ ~ ■ făcute de rut pentru dezvoltarea și întărirea acestor unități.O contribuție substanțială la sporire* recoltelor au adus stațiunile de mașini și tractoare, care in acest an au obținut o productivitate ridicată și indici inalți de folosire a mașinilor și utilajelor agricole, reaiizînd lucrări de calitate și la preț de cost redus.în anul 1961, prețul de cost pe hectar de arătură normală a scăzut față de 1959 cu circa 34 la rută, datorită înzestrării S_M.T.-urilor cu tractoare și mașini agricole de înaltă productivitate și mai bunei întrețineri a parcului, executării
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acțiunilor destinate 

creșterii nivelului de traiîn înfăptuirea politicii partidului de ridicare continuă a bunăstării poporului, o importanță crescîndă are și fondul de consum social, care în cea mai mare parte se formează și se repartizează prin bugetul de statProiectul de buget pe anul 1962 prevede pentru acțiunile social-culturale suma de 16,964 miliarde lei, adică cu 10,4 la sută mai mult decît realizările preliminate ale a- nului 1961. Suma prevăzută pentru anul 1962 este de a- proape două ori și jumătate mai mare decît cea cheltuită în 1955 în acest scop. Pe lîngă acesta fonduri, bugetul de stat mai contribuie și cu alte importante mijloace financiare la creșterea nivelului de trai al populației. Astfel, în anul 1962 s-a prevăzut utilizarea unei sume de2,5 miliarde lei pentru aplicarea în continuare a hotărîrii partidului și guvernului din iulie 1961 privind sporirea salariilor și reduceri de prețuri. De asemenea, importante mijloace bănești sînt planificate pentru finanțarea investițiilor cu caracter social-cultural, inclusiv a construcțiilor de locuințe, pentru îmbunătățirea gospodăriei comunale și pentru alte nevoi ale oamenilor muncitCît de însemnat este aportul cheltuielilor social-cultu- rale în satisfacerea nevoilor oamenilor muncii, rezultă și din faptul că întregul învăță- mînt în Republica Populară Romînă a devenit gratuit; elevii din clasele I—VH pri

siderate însă pe deplin mulțumitoare. în industrie, ca și in celelalte ramuri, la o serie de întreprinderi se mai mențin încă unele stocuri supra- normative, ceea ce le creează greutăți financiare.Ministerele, direcțiile generale, comitetele executive ale sfaturilor populare, întreprinderile și organizațiile economice trebuie să urmărească în permanență ca stocurile e- fective de valori materiale să nu depășească nivelul planificat, luînd măsuri pentru corelarea operativă a aprovizionării cu sarcinile de producție și fabricarea numai a acelor produse care sînt cerute de consumatoriagriculturiilucrărilor agricole pe terenuri comasate, îmbunătățirii organizării muncii. Reducerea sistematică a prețului de cost permite ca în 1962, față de o creștere cu 20 la sută a sarcinilor de producție, fondurile necesare finanțării S.M.T.- urilor să fie mai mari cu numai 12,2 la sută, comparativ cu cele folosite în anul 1961.Cu toate acestea, sînt unele stațiuni care nu realizează indicatorii planificați. Anali- zînd temeinic cauzele care determină rămînerea în urmă a unor SALT.-uri, Ministerul Agriculturii și comitetele executive ale sfaturilor populare regionale trebuie să ia neîntârziat toate măsurile necesare pentru lichidarea deficiențelor și ridicarea tuturor S.M.T.- urilor la nivelul celor fruntașe.Sectorul sociali st-cooperatist din agricultura țării noastre devine tot mai puternic. Pe baza sporirii recoltelor și a dezvoltării șeptelului, cresc continuu veniturile colectiviștilor și proprietatea obștească a gospodăriilor.Statul nostru acordă un sprijin multilateral întăririi în continuare a sectorului so- cialist-cooperatist din agricultură. Fonduri importante se alocă de la buget pentru credite pe termen lung, al căror volum total va fi la sfîrșitul anului 1962 de aproape 3 miliarde letEste de datorta organelor fzta,-.—are și bancare de a a- eszda nnitâplce eolectîvîst- cooperattste din agricultură întregul lor sprijin, pentru ca fondurile de care dispun să fie folosite cu cît mai multă eficiență, evidența să fie mai bine întocmită și controlul temeinic organizat.Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști, adevărată tribună a experienței înaintate, a scos la iveală noi rezerve mari ale agriculturii noastre și a dat un îndemn puternic pentru obținerea u- nor noi și importante succese în dezvoltarea agriculturii, pentru creșterea nivelului de trai al colectiviștilor și al întregului popor muncitor.

mesc manuale școlare fără plată, iar circa 200.000 elevi și studenți primesc burse ; se acordă alocații de stat pentru 1.800.000 copii; statul plătește peste 800.000 de pensii de bă- trînețe, invaliditate și urmași ; mai mult de 530.000 oameni ai muncii și copii ai acestora merg la odihnă și tratament gratuit sau eu plată redusă.Pentru finanțarea învățămîntului, în anul 1962 se vor aloca de la buget 4,771 miliarde lei, cu 14,4 la sută mai mult decît în anul 1961. A- ceastă sumă asigură terminarea procesului de generalizare a învățămîntului elementar de 7 ani cu un an înainte de termenul stabilit prin Directivele Congresului al III-lea, al P.M.R., dezvoltarea în continuare a învățămîntului mediu și de cultură generală, precum și cuprinderea unui număr sporit de elevi și studenți în formele de învățămint pentru pregătirea cadrelor.Fondurile prevăzute în a- nul 1962 pentru finanțarea acțiunilor de cultură, știință și artă însumează 1,281 miliarde lei, fiind cu 7,5 la sută mai mari decît în anul 1961. Cresc cu deosebire alocațiile destinate cercetărilor științifice legate de perfecționarea proceselor de producție.Cheltuielile pentru ocrotirea sănătății populației și prevederi sociale sînt înscrise în proiectul de buget pe anul 1962 cu suma de 4,661 miliarde lei, adică cu 9,4 la sută mai mult decît în acest

Creșterea fondului de consum social se reflectă și în cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, care sînt prevăzute în sumă de 4,186 miliarde lei, cu 9,4 la sută mai mult decît realizările preliminate pe anul 1961.Prin înfăptuirea vastului program al construcțiilor de locuințe elaborat de partid, tot mai mulți oameni ai muncii primesc apartamente noi. în anul 1962, volumul construcțiilor de locuințe se ridică la 2,1 miliarde lei.Realizările obținute pe linia accelerării ritmului de execuție și a reducerii costului pe apartament vor trebui extinse, concomitent cu îmbunătățirea confortului și finisării.Este necesar ca sporirea eficienței mijloacelor pe care statul le pune la dispoziție pentru acțiunile destinate ridicării nivelului de trai să constituie o preocupare permanentă a instituțiilor centra-
Bugetele organelor locale 

ale puterii de statVeniturile și cheltuielile bugetelor sfaturilor populare pe anul 1962 sînt stabilite la suma de 12,160 miliarde lei. în condiții comparabile, volumul bugetelor locale crește în 1962, față de 1961, cu circa1,5 miliarde lei.Din totalul veniturilor înscrise în proiectele bugetelor locale, veniturile proprii sînt în sumă de 5,780 miliarde lei. Restul mijloacelor financiare necesare pentru echilibrarea bugetelor locale urmează a se acoperi de la bugetul republican, pe calea cotelor defalcate din veniturile acestuia și prin dotații.în anul 1961, organele locale ale puterii de stat au acordat o atenție mai mare întăririi bazei proprii de venituri a bugetelor. Qomitetele executive ale sfaturilor populare regionale Brașov, Maramureș, Dobrogea și altele, urmărind îndeaproape activitatea întreprinderilor ce le sînt subordonate, au obținut rezultate bune în sporirea acumulărilor și veniturilor bugetare.S-a îmbunătățit activitatea întreprinderilor industrie locale care în primele 9 luni ale anului 1961, ca urmare a depășirii planului de producție și a realizării unor economii suplimentare la cheltuielile de producție, au îndeplinit și depășit planul de beneficii.Rezultate mai bune au obținut, de asemenea, întreprinderile și organizațiile comerciale în aprovizionarea cu bunuri de consum a oamenilor muncii. S-a extins rețeaua de desfacere, au fost construite depozite moderne de mare capacitate, unitățile comerciale au fost dotate cu instalații frigorifice, utilaje etc. Prin comerțul socialist se desfac mărfuri de un sortiment tot mai larg și de calitate din ce în ce mai bună.Cu toate acestea, în activitatea unor întreprinderi locale continuă să se mențină lipsuri, ca de exemplu, existența unor imobilizări în stocuri su- pranormative, debitori etc. In bună parte, stocurile se dato- resc aprovizionării neraționale cu materii prime, materiale și mărfuri și calității necorespunzătoare a unor produse.Nu trebuie trecut cu vederea că și în activitatea rețelei comerciale se mai ivesc, pe alocuri unele deficiențe. în magazinele din unele orașe au lipsit un timp unele sortimente de mărfuri deși în depozitele cu ridicata ele se găseau în cantități suficiente. Beneficiile unor organizații comerciale au fost influențate de efectuarea unor cheltuieli nee- conomicoase.Orientînd întreprinderile industriale să producă, în primul rînd, bunuri de consum de calitate superioară, cerute de populație și luînd măsurile necesare pentru înlăturarea lipsurilor semnalate, comitetele executive ale sfaturilor populare vor putea să obțină în 1962 rezultate financiare mai bune. Pentru aceasta însă este necesar ca și ministerele să se preocupe mai îndeaproape de coordonarea producției locale cu producția industriei republicane și să intensifice sprijinul tehnic de specialitate necesar unităților din industria locală.Creșterea an de an a volumului circulației mărfurilor mărește răspunderea organelor sfaturilor populare, care, în colaborare cu cele ale Ministerului Comerțului, au sarcina să asigure o aprovizionare ritmică a unităților de desfacere, cu cheltuieli de circulație cît mai reduse. Este necesar ca ele să analizeze cu a- tenție cererea populației, să se aprovizioneze din timp cu mărfuri în măsură să satisfacă această cerere, ceea ce va preveni și depășirea stocurilor de mărfuri planificate.
Tovarăși deputațl.Cheltuielile bugetelor locala sînt destinate, în cea mai mare parte, acțiunilor economice și social-culturale. Pentru acesta acțiuni sînt prevăzuta 11,052 

le și a organelor locale însărcinate cu gospodărirea acestor fonduri, în așa fel îneît cu sumele alocate să poată fi realizate cît mai multe acțiuni.
Tovarăși deputați,Acordînd o deosebită atenție extinderii relațiilor economice internaționale, ca unul din elementele importante ale coexistenței pașnice, statul nostru întreține legături comerciale cu peste 80 de țări ; volumul comerțului exterior al țării va fi în anul 1962 cu peste 15 la sută mai mare decît în 1961.Totodată, partidul și guvernul nostru iau toate măsurile pentru întărirea capacității de apărare și asigurarea deplinei securități a patriei. în bugetul de stat pe anul 1962, cheltuielile pentru apărare sînt prevăzute cu suma de 3,989 miliarde lei, reprezentînd 5,1 la sută din totalul cheltuielilor bugetare.

miliarde lei, cu o creștere de 775 milioane Iei față de anul 1961.Sumele prevăzute pentru acțiunile economice urmează a fi puse la dispoziția unităților locale în vederea finanțării investițiilor și acoperirii creșterilor de mijloace circulante, pentru întreținerea și repararea fondului de locuințe al statului, pentru acțiunile agrozooveterinare ce se realizează pe plan local, pentru întreținerea și repararea drumurilor, iluminatul public, precum și pentru alte activități de gospodărie comunală în orașele și centrele muncitorești.în anul 1962, sfaturile populare vor efectua un volum de investiții economice și social- culturale ce se ridică la suma de 3,245 miliarde lei, la care se adaugă investițiile prevăzute în planul de stat, ce vor fi repartizate ulterior, precum și investițiile pentru comerțul local și pentru îmbunătățiri funciare.Finanțarea investițiilor sfaturilor populare urmează să se facă din alocațiile de 1» buget in sumă de 1.6 miliarde lei, iar restul din sursele proprii ale întreprinderilor și organizațiilor economice.Unele investiții vor mai putea fi executate de sfaturile populare din fondurile pentru electrificarea satelor, din contribuția voluntară a locuitorilor și din beneficiile peste plan realizate prin efort propriu de către întreprinderile industriale republicane.Comitetele executive ale sfaturilor populare au obținut rezultate satisfăcătoare în ce privește gospodărirea fondurilor aflate la dispoziția lor. în modul de cheltuire a mijloacelor sînt de semnalat însă și unele lipsuri. Astfel, an de an s-au făcut aprovizionări din ce în ce mai mari de materiale pentru combaterea dăunătorilor din agricultură, care nu întotdeauna au fost depozitate și conservate în bune condiții, în alte cazuri, se fac aprovizionări de materiale peste necesar. Uneori nu se acordă a- tenția cuvenită lucrărilor pe pășuni, din care cauză producția acestora și respectiv eficiența cheltuielilor este slabă.Lipsurile existente în utilizarea fondurilor bănești aflate la dispoziția comitetelor executive ale sfaturilor populare impun necesitatea analizării mai atente a oportunității cheltuielilor propuse a se efectua. Fondurile materiale și bănești trebuie utilizate economicos și numai pentru lucrări și acțiuni strict necesare.
Tovarăși deputați.Vă rog să-mi permiteți ca, înainte de a încheia, să vă supun spre aprobare, în conformitate cu legea bugetară, contul execuției definitive a bugetului de stat pe anul 1960.Bugetul de stat pe anul 1960 a fost realizat la venituri în sumă de 58,171 miliarde lei și la cheltuieli în sumă de 55,423 miliarde lei, încheindu-se cu un excedent de 2,748 miliarde lei.
Tovarăși deputați,Succesele deosebite obținute de oamenii muncii din țara noastră în îndeplinirea sarcinilor planului de 6 ani evidențiază justețea liniei politice trasată de Congresul al III- lea al Partidului Muncitoresc Romîn.Poporul nostru este conștient că înfăptuirea grandioaselor o- biective de dezvoltare continuă a economiei prevăzute în Directivele Congresului va deschide noi orizonturi, va crea condiții pentru o și mai puternică înflorire a patriei noastre.Avînd convingerea nestrămutată în victoria cauzei nobile a socialismului și a păcii, călăuziți de partidul nostru iubit, să consacrăm cu entuziasm întreaga noastră putere de muncă îndeplinirii planului economic și a bugetului da stat pe anul 1962.



LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat 

pe anul 1961 și cu privire la planul de stat pe anul 1962
prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer

(Vrmare din pag. 1-a) țitor, îndeosebi la produse sodice, acid sulfuric, îngrășăminte, mase plastice, fire și fibre sintetice, anvelope, celuloză. în anul 1962, producția de îngrășăminte chimice va crește cu aproape 50 la sută față de anul 1961. întregul necesar de anvelope va fi acoperit începînd din trimestrul III 1962 din producția internă, care va crește în anul viitor cu peste 80 la sută.în condițiile creșterilor însemnate de producție prevăzute în industria chimică pentru anul 1962, capătă o importanță deosebită darea în exploatare la termenele prevăzute prin plan a noilor obiective, precum și pregătirea din timp a cadrelor calificate, care să realizeze noile produse la nivelele calitative și la costurile din proiecte.Obiectivul principal al planului pe anul 1962 în industria lemnului îl constituie intensificarea acțiunii de valorificare superioară a masei lemnoase: dintr-un mc. de masă lemnoasă se vor obține produse în valoare de 1,5 ori mai mare decît în anul 1959 ; îndeosebi va crește producția de placaj, plăci din particule aglomerate, plăci fibrolemnoa- se, mobilă etc.Industriei materialelor de construcții îi revin în anul 1962 sarcini însemnate cu privire la sporirea producției, lărgirea sortimentelor și îmbunătățirea calității produselor. în acest scop, va trebui să se asigure punerea în funcțiune la termen a liniilor tehnologice de ciment de mare capacitate, a noilor unități pentru producția materialelor de zidărie, de învelitori, prefabricate și agregate ușoare pentru betoane.De mare însemnătate este întărirea rolului Departamentului Construcțiilor și Materialelor de Construcții și a colaborării sale cu sfaturile populare regionale în coordonarea teritorială a producției și repartiției, în vederea satisfacerii integrale și în mod ritmic a nevoilor de materiale de construcții și a eliminării transporturilor neraționale. Este necesar să se acorde mai mult sprijin sfaturilor populare pentru „ îmbunătățirea și lărgirea activității industriei locale a materialelor de construcții, pentru orientarea mai accentuată spre producerea și folosirea materialelor de zidărie cu eficiență superioară.în anul 1962, lucrările de construcții vor trebui asigurate cu cantități sporite de materiale de instalații și finisaj, la un nivel calitativ superior. Vor intra în funcțiune noi fabrici, mari, moderne, de băi și radiatoare, de obiecte sanitare din porțelan. Industriei chimice îi revine sarcina să producă un număr sporit de sortimente noi, care să înlocuiască materialele clasice de finisaj.O mai mare atenție trebuie acordată măsurilor de introducere și extindere pe scară largă a unor noi materiale de construcții, instalații și finisaj, precum și utilizării lor în condiții economic avantajoase. Trebuie stimulată introducerea în consumul intern a plăcilor aglomerate și fi- brolemnoase, extinderea domeniilor de folosire a maselor plastice. Ținînd seama de eficiența prefabricatelor din beton armat și de faptul că în anul 1962 se prevede o creștere a producției acestora cu 50 la sută, institutele de' proiectare vor trebui orientate în mai mare măsură spre folosirea pe scară largă a prefabricatelor în construcții.Paralel cu dezvoltarea în ritm susținut a industriei grele, sporește continuu și se îmbunătățește producția bunurilor de consum.Noile capacități de producție date în funcțiune în industria ușoară, dezvoltarea, reu- tilarea și modernizarea unui mare număr de întreprinderi, precum și creșterea importantă a bazei de materii prime din țară, creează condiții pentru fabricarea de noi sortimente superioare, frumoase, mai durabile, de țesături, confecții, tricotaje. Sarcina prevăzută de a se consuma în industria ușoară de aproape 3 ori mai multe fibre sintetice decît în anul 1961, necesită un efort tehnic și organizatoric însemnat, legat de pregătirea noilor articole, desene și amestecuri. în mod deosebit trebuie intensificată preocuparea pentru îmbunătățirea calității la încălțăminte, pentru crearea de modele noi, atrăgătoare și durabile, care să valorifice mai economic materia primă de care dispunem.Eforturi însemnate s-au făcut în ultimii ani pentru lărgirea și îmbunătățirea producției în industria alimentară. Investițiile alocate în această ramură în anii 1960— 1961, au fost de aproape două ori mai mari față de perioada 1958—1959, ceea ce a permis dezvoltarea și utilarea la nivel tehnic ridicat a numeroase întreprinderi existente,, precum și construirea de noi unități moderne în industria uleiului, zahărului, în ramura industrializării laptelui etc. Lărgirea continuă a bazei de materii prime agricole, pre

cum și măsurile arătate creează toate condițiile ca, o dată cu sporirea producției, să se asigure în continuare ridicarea calității și a nivelului prezentării produselor. Rezultatele pozitive obținute în industria panificației, în urma acțiunii inițiate de partid, a- rată cît de mari sînt rezervele ce pot fi valorificate pentru îmbunătățirea calității.Exponatele numeroase și variate pe care peste 1 milion de vizitatori le-au văzut la recentul pavilion de mostre dovedesc că industria bunurilor de consum are mari posibilități de a satisface exigențele sporite ale consumatorilor. Toate eforturile trebuie acum îndreptate pentru realizarea în producție de serie a sortimentelor expuse și solicitate de comerț, astfel încît acestea să poată fi găsite în magazine în cursul anului 1962.
Tovarăși,Folosirea deplină, în tot cursul anului, a capacităților de producție este strîns legată de asigurarea în condiții optime a aprovizionării tehnico- materiale, de existența în permanență Ia fiecare întreprindere a stocurilor normate de materii prime și materiale, de utilizarea lor economicoasă și judicioasă, de lupta împotriva risipirii lor — în vederea asigurării ritmicității producției și eliminării cauzelor care duc la munca în asalt. De aceea trebuie acordată cea mai mare atenție îndeplinirii de către toate întreprinderile a sarcinilor de livrare, în cantitățile, sortimentele, calitatea și termenele stabilite în contracte, precum și realizării la timp a importurilor, în condițiile prevăzute.Pentru întărirea disciplinei de plan și îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale este necesar să se încheie la timp contractele, să fie clarificate toate elementele contractuale în vederea pregătirii fabricației potrivit cerințelor beneficiarilor. Sînt create toate condițiile ca în anul 1962 să se realizeze ritmic aprovizionarea cu produse din țară și din import; planul a fost cunoscut mai devreme decît în alți ani, resursele și mijloacele de plată sînt asigurate. Livrarea materiilor prime, materialelor, precum și a produselor finite în condițiile contractuale și la termenele prevăzute în graficele de livrare, constituie sarcini de mare răspundere ce revin lucrătorilor din industrie și din comerțul exterior.Numeroase produse, mai ales în industria constructoare de mașini, se realizează prin cooperare ; nerealizarea sarcinilor ce revin unei întreprinderi cooperatoare poate avea, desigur, urmări negative, care stînjenesc activitatea altor întreprinderi. Este deosebit de important să se asigure organizarea temeinică a cooperării și îndeplinirea sarcinilor de către toate întreprinderile care colaborează la realizarea produselor. Trebuie întărit rolul uzinelor coordonatoare pentru asigurarea respectării obligațiilor reciproce ale întreprinderilor cooperatoare.In domeniul transporturilor, planul prevede creșterea traficului de mărfuri în 1962 față de 1961 cu 11,5 la sută. Pentru realizarea sarcinilor la un nivel calitativ superior este necesar ca Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor să dea mai multă atenție eliminării transporturilor neraționale și, împreună cu celelalte ministere, să ia din timp măsurile corespunzătoare pentru realizarea unei activități ritmice și pentru îmbunătățirea utilizării capacității mijloacelor de transport.In cadrul acțiunii de modernizare a transportului feroviar se va electrifica linia Predeal- Brașov, va continua centralizarea electrodinamică a stațiilor de cale ferată și se va înzestra parcul de material rulant cu 35 locomotive Diesel, precum și cu vagoane moderne de marfă și călători. Va continua dezvoltarea telecomunicațiilor prin extinderea capacității centralelor telefonice automate, instalarea de sisteme de curenți purtători pe radiorelee și cabluri subterane și prin punerea în funcțiune a 5 stații de televiziune și 2 stații de radiodifuziune. Este necesar ca Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini să urgenteze lucrările privind proiectarea și însușirea în producție a noi tipuri de vagoane și nave, cu caracteristici superioare și să ia măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a fabricației locomotivelor Diesel electrice.In vederea reducerii consumului de combustibili, carburanți și lubrifianți, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor trebuie să se preocupe în continuare de sporirea încărcăturii și a tonajului brut pe tren, utilizarea rațională a trenurilor de călători, creșterea utilizării capacității autocamioanelor, să îmbunătățească permanent indicii de utilizare a mijloacelor de transport.Tovarăși,Succesele obținute pînă în prezent în dezvoltarea tuturor ramurilor industriei, rezultatele dobîndite în transformarea socialistă a agriculturii, consolidarea gospodăriilor a

gricole de stat creează condiții pentru dezvoltarea în continuare a agriculturii în ritm susținut.Lucrările consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști, mcne- iată acum câteva rile, vor avea un rol de seamă în creșterea producției agricole. Organizată din inițiativa partidului, consfătuirea a dat prilejul dezbaterii largi și aprofundate a celor mai actuale și mai importante probleme ale agriculturii noastre socialiste, unui larg schimb de experiență între unitățile agricole.Așa cum a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, lucrările consfătuirii „vor constitui un îndemn puternic pentru organele de partid și de stat, pentru toți cei ce lucrează în domeniul agriculturii de a-și concentra eforturile pentru consolidarea eco- nomico-organizatorică a gospodăriilor colective, pentru dezvoltarea lor multilaterală, întărirea proprietății obștești, creșterea producției globale și a producției marfă".înfăptuirea sarcinilor importante privind construcția socialistă la sate și creșterea producției agricole cere o muncă susținută pentru rezolvarea competentă, operativă și cu simț de răspundere a sarcinilor trasate de partid și guvern în acest domeniu.Ministerul Agriculturii, comitetele executive ale sfaturilor populare trebuie să sprijine și să îndrume unitățile agricole socialiste pentru folosirea în cît mai bune condiții a mijloacelor tehnice, a- plicarea pe scară tot mai largă a măsurilor agrotehnice șl generalizarea experienței unităților fruntașe.Așa cum au subliniat Plenara C.C. al P.M.R. din iunie- iulie 1961 și recenta consfătuire pe țară a țăranilor colectiviști, baza dezvoltării întregii agriculturi este creșterea producției de cereale. Principala cale o constituie mărirea producției la hectar, pentru care există importante rezerve în toate unitățile socialiste.O problemă centrală în dezvoltarea agriculturii o constituie creșterea rapidă a efectivelor de animale și mărirea productivității acestora. Trebuie sporit numărul de porcine, asigurată creșterea unui număr mare de păsări, organizată creșterea și îngrășarea a- nimalelor destinate tăierii.De mare însemnătate este asigurarea din resurse interne a cantităților de lînă necesare, prin creșterea unui număr sporit de batali, întărirea controlului asupra respectării dispozițiilor privind interzicerea tăierii tineretului ovin din rasele cu lînă fină și semi- fină, prin transferul mieluțe- lor din aceste rase în regiunile care au condiții favorabile pentru creșterea lor.Asigurarea bazei furajere, a- dăpostirea în bune condiții a animalelor, realizarea construcțiilor necesare cu materiale ieftine, combaterea bolilor la animale sînt măsuri a căror aplicare trebuie să asigure efectivele planificate în fiecare unitate.Dezvoltarea producției agricole la nivelul prevăzut în plan asigură o mai bună aprovizionare a populației cu produse agroalimentare și a industriei alimentare și ușoare cu materii prime, creează condiții pentru consolidarea gospodăriilor agricole socialiste, pentru creșterea continuă a nivelului de trai al țărănimii.
Tovarăși,Volumul investițiilor din fondurile statului prevăzut pe anul 1962 — de 32,5 miliarde lei — este aproape de două ori mai mare decît cel realizat în anul 1959. Creșterea însemnată a investițiilor și rolul important al acestora în realizarea principalelor obiective ale planului economic de șase ani necesită acordarea unei aten. ții deosebite sporirii eficacității economice, alegerii celor mai bune soluții, astfel încît fiecare leu cheltuit să asigure un efect maxim în economia națională.Planul de investiții pe anul 1962. prevede concentrarea mijloacelor materiale și bănești îndeosebi pe principalele obiective în scopul punerii în funcțiune, într-un termen cît mai scurt, a noilor capacități de producție. Această orientare, bazată pe Directivele celui de al III-lea Congres al partidului, este singura cale justă prin care se poate realiza o folosire rațională a fondurilor. De aceea, este nejustificată tendința unor ministere și comitete executive ale sfaturilor populare care insistă să se introducă în plan noi obiective, să se lărgească frontul de lucru peste posibilitățile reale ale economiei, precum și tendința de a începe cît mai multe lucrări in cadrul investițiilor ce se planifică pe acțiuni, fără a asigura înainte de toate, fondurile necesare terminării într-un termen scurt a celor începute. Lărgirea exagerată a frontului construcțiilor prin deschiderea de numeroase șantiere ar duce la risipirea mijloacelor de care dispunem, la apariția u- nor defecțiuni în aprovizionarea șantierelor cu materiale și utilaje, la întîrzieri în executarea lucrărilor.Problema esențială a planului de invfctiții este punere* 

în funcțiune a capacităților de producție la termenele stabilite. In această direcție, de mare importanță este întocmirea din timp a proiectelor de execuție necesare desfășurării ritmice a activității pe șantiere. Pentru introducerea lucrărilor noi în plan trebuiesc elaborate complet și bine fundamentate economic documentațiile tehnice. Trebuie combătută tendința de a cere introducerea în plan a unor lucrări noi, pe bază de documentații tehnice incomplete și cu derogări de la normele în vigoare; o asemenea practică este dăunătoare, în- trucît în astfel de condiții nu este posibilă examinarea temeinică a eficienței economice, nu se pot încheia contractele de livrare a utilajelor din țară șl import, nu se poate asigura o bază reală executării obiectelor respective.îmbunătățirea calității documentațiilor tehnice constituie o sarcină importantă a tuturor ministerelor și sfaturilor populare regionale. Sînt cazuri cînd se prezintă proiecte incomplete, conținînd obiecte inutile sau exagerări la costul de deviz. Sfatul Popular al Capitalei a prezentat în 1961 spre avizare o serie de proiecte de construcții de locuințe cu soluții necorespunzătoare în ce privește rezolvarea problemelor energetice și a dotărilor tehnico-edi- litare, cu propuneri neraționale de demolări etc. La un număr de 21 proiecte în valoare totală de cca. 1,1 miliarde lei, la avizare s-au redus lucrări însumînd cca. 245 milioane lei, adică 23 la sută.Justa evaluare a lucrărilor pe care se bazează calculele de eficiență economică a investițiilor și aprobarea introducerii în plan, trebuie privită cu toată răspunderea.Este necesară sporirea exigenței față de organele de proiectare și față de cele de execuție. Activitatea institutelor de proiectare trebuie să fie simțitor îmbunătățită prin mărirea capacității acestora, prin utilizarea proiectelor tip și refolosibile și mai ales prin ridicarea calității proiectelor. Este necesar ca în timpul elaborării documentațiilor tehnice, organizațiile de proiectare să fie sprijinite de către beneficiari, astfel încît să fie adoptate soluțiile cele mai economice și să se asigure coordonarea tuturor elementelor care condiționează punerea în funcțiune a lucrărilor. Eliminarea deficiențelor care mai există încă în această privință și care încarcă munca organelor de avizare cu probleme ce trebuie soluționate de titularii de investiții și de proiectanți, va duce la îmbunătățirea calității proiectelor și la reducerea duratei de avizare și aprobare a acestora.Respectarea termenelor de livrare a utilajelor constituie, de asemenea, o condiție de bază în realizarea lucrărilor. Titularii de investiții, împreună cu Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini și Ministerul Comerțului, au sarcina să urmărească realizarea graficelor de livrare a utilajelor, corespunzător nevoilor de execuție a lucrărilor și să ia măsuri pentru respectarea întocmai a acestora.Pentru anul 1962 s-au creat toate posibilitățile pentru îmbunătățirea substanțială a activității în domeniul investițiilor ; planul fiind cunoscut încă din luna iunie au putut fi luate din timp o serie de măsuri care trebuie continuate cu perseverență în vederea asigurării punerii în funcțiune, la termenele planificate, a tuturor obiectivelor prevăzute în plan.
Tovarăși,Se string tot mal mult relațiile dintre țara noastră și celelalte țări socialiste. Continuarea în ritm susținut a industrializării țării, dezvoltarea complexă și multilaterală a economiei noastre naționale, dezvoltarea economică a celorlalte țări din lagărul socialist creează condiții pentru extinderea continuă și adînci- rea cooperării economice între țările sistemului mondial socialist, pe baza unor relații de tip nou, de colaborare și de ajutor frățesc, reciproc în toate sferele de activitate.Prin creșterea în ritm susținut a forțelor sale de producție, Republica Populară Romînă contribuie la întărirea întregului sistem mondial socialist și își aduce contribuția la victoria acestuia în întrecerea pașnică cu sistemul capitalist.Partea cea mai însemnată din schimburile noastre economice se desfășoară cu țările prietene și în primul rînd cu Uniunea Sovietică. In același tifnp lărgim continuu comerțul nostru cu celelalte țări, pe baza egalității și avantajului reciproc, potrivit principiilor coexistenței pașnice între țările cu sisteme social-econo- mice diferite.Volumul comerțului exterior urmează să crească în anul 1962 cu peste 15 la sută față de anul 1961. depășind cu circa 80 la sută nivelul realizat în 1959. Superioritatea economiei noastre socialiste este demonstrată și de faptul că planul de comerț exterior se bazează pe o balanță de plăți externe echilibrată.în anul 1962 importul va 

crește cu 14 la sută față de anul 1961, îndeosebi 1a materii prime, mașini și utilaje.Pentru a asigura satisfacerea necesităților de import, planul comerțului exterior prevede sporirea cu 17 la sută a exportului, ta comparație cu anul 1961. în vederea îndeplinirii cu succes a sarcinilor de export trebuie depuse eforturi perseverente de către toate întreprinderile, ministerele și sfaturile populare care au astfel de sarcini, pentru respectarea strictă a livrărilor la termenele stabilite. Totodată este necesar să fie urmărită cu deosebită răspundere sarcina trasată de partid cu privire la îmbunătățirea calității, astfel încît produsele pe care le exportăm să oglindească posibilitățile și nivelul tehnic de care dispune e- conamia noastră In acest scop ministerele furnizoare. îm- preunâ cu Ministerul Comerțului, vor trebui să stabilească măsuri eficiente de control sistematic, care să asigure îmbunătățirea calității și prezentării produselor destinate exportului.O sarcină importantă care trebuie să stea în atenția ministerelor furnizoare, a Ministerului Finanțelor și Comitetului de Stat al Planificării este creșterea continuă a rentabilității exportului, prin reducerea sistematică a prețului de cost la produsele ce se prevăd a fi exportate.
Tovarăși,Planul pe anul următor prevede sarcini importante ta domeniul creșterii productivității muncii și reducerii prețului de cost, în vederea sporirii eficienței economice ta toate sectoarele de activitate.în anul 1962, productivitatea muncii va crește cu 8.5 la sută în industrie, astfel tacit să se poată obține pe a- ceastă cale peste 2/3 din sporul producției ; ta construcții, productivitatea muncii urmează să crească cu 7 1* sută. Perfecționarea continuă a organizării producției si a muncii, folosirea mai bună a mijloacelor tehnice existente și promovarea cu hotărâre a tehnicii moderne, asigură largi posibilități pentru realizarea acestei sarcini.De mare importanță în asigurarea creșterii productivității muncii este ridicarea continuă a nivelului calificării cadrelor care lucrează ta producție. Eforturile depuse pentru dezvoltarea tavățămta- tului superior dau posibilitatea ca numărul studenților să crească an de am Peste 22.000 de «tudenți au intrat la cursuri de zi în toamna a- cestui an în anul I, acor- dîndu-se o mare atenție ta- vățămintului tehnic superior, în anul școlar 1961—1962, numărul total al elevilor din învățământul profesional și tehnic crește față de anul trecut cu 20 la sută, iar numărul muncitorilor pregătiți ta cursurile de calificare și specializare crește cu 14 la sută. Este necesar să se acorde <tr. partea cunducerucc de întreprinderi o atenție sporită calificării cadrelor și folosirii judicioase a acestora. asigurând în primul rând cadrele necesare sectoarelor de bază care condiționează executarea sarcinilor de P^an.Pe baza creșteri: produci:- vității murii și a îmbunătățirii normelor de consum. prin gospodărirea cu grijă a tuturor fondurilor materiale și bănești va trebui să fie in. deplinită și depășită sarana prevăzută ta placul pe anul următor de a reduce prețul de cost în industrie cu 2.9 La sută, în construct! cu 4.8 la sută, ta transporturi cc 4.4 la sută, ta G.A-S. eu 9.7 la sută.Cea mai mare parte din întreprinderi au realizat și depășit an de an sarcina de reducere a prețului de cost, sporind prin aceasta acumulărJe socialiste, partea cea mai importantă a resurselor financiare ale starului nostim de- mocrat-popul ar.Totuși nu se poate trece cu vederea faptul că mai stat întreprinderi din cadrul Ministerului Economiei Forestiere. Ministerului Metalurgiei ți Construcțiilor de Mașini. Ministerului Industriei Ușoare șl Ministerului Industriei Alimentare, al sfaturilor populare. care nu și-au îndeplinit sarcina de reducere • prețului

Lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale(Urmare din pag. l-a) 

de zi, deputatul Demostene 
Botez a expus raportul Comi
siei de validare a Marii Adu
nări Naționale.

Marea Adunare Naționali 
a validat alegerea deputaților 
Nicolae Magda în circumscrip
ția electorală Caransebeș, re
giunea Banat ți Petre Ionescu 
în circumscripția electorală 
Băneasa, regiunea Dobrogea.

In continuare a luat cuvin- 
tul tovarășul Aurel Vi joii, mi
nistrul Finanțelor, care din 
însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, a prezentat proiec
tul Bugetului de Stat pe anul 
1962.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consi

de cost. Veniturile pe care a- ceste întreprinderi nu le-au realizat în primele 9 luni ale acestui an se ridică la cca. 260 I milioane lei. echivalentul a . peste 6.000 de apartamente, : Trebuie studiate de către mi- ; nistereie tutelare, împreună cu Comitetul de Stat ai Planificării și M-.r>r*eml de Finanțe, cauzele subiective și obiective care au dus la această situație și propuse in cel mai scurt timp măsuri de remediere a acestor stări de lucruri.
Tovarăși.Proiectul Bugetului de Stat, care se supune aprobări; Marii Adunări Naționale, asigură mijloacele financiare necesare dezvoltării economiei naționale și extinderea acțiunilor social-culturale prevăzute în plan. Pentru a se crea condițiile necesare unei bune execuții a bugetului, este necesar, ca toate ministerele și sfaturile populare să intensifice eforturile în vederea realizării resurselor financiare prevăzute ți economisirii mijloacelor bănești de care dispun.Dezvoltarea producției și reducerea cheltuielilor materiale vor asigura in anul 1962 o creștere a venitului cu 13 la sută, superioară celei prevăzute pentru acest an în Directivele celui ae-al Lulea Congres al P.N.R. Pe a- ceastă bază trainică este posibilă creșterea continuă a fondurilor destinate lărgirii producției, precum ți creșterea sistematică a nivelului de trai.în anul următor, veniturile bănești ale populația cin sectorul socialist, vor crește cu aproape 11 la sută.Aplicarea în continuare a măsurilor hotărâte ta acest an de partid și guvern cu privire la îmbunătățirea salarizării cadrelor din economie.va duce la creșterea salariului real in anul 1962 cu cca. 6,5 la sută față de anul 196L Din vânzarea produselor agricole către stat, veniturile țărănimii vor fi în anul 1962 cu cca. 500 milioane lei mai mari decît în acest an. Corespunzător creșterii paterii de cumpărare a oamenilor muncii, în anul 1962 comerțul socialist va vinde populației de la orașe și sate un volum de mărfuri cu peste 5,3 miliarde lei mai mare decît In 196LIn anul viitor sporesc în continuare fondurile alocate pentru dezvoltarea învățământului, culturii, ocrotirii sănătății ți pentru alte acțiuni eu caracter social-culturalcare vor însuma aproape 17 miliarde lei. cu peste 10 la sută mai mult decât ia a- cest an. V* crește cu pesta 3.000 numărul sălilor de clasă, se va extinde spațiul pentru Învățământ::! superior, va spor, capacitatea mstiaițator de ocrotire a sănătățu ți a stațiunilor de odihnă Vor intra ta funcțiune na tastituțti de cultură. Pentru îmbunătățirea coodițular de tonr.it a> oamenilor muncii. vor fi date în folosință ta anul 1962 peste 46.000 apertamerte. cu eea. 30 La sută mai mult decât ia acest an. In tacă > orașe vor fi introduse tastalatic centralizate 

liului de Miniștri, a prezentat 
apoi darea de seamă asupra 
înfăptuirii Planului de Stat 
pe anul 1961 și cu privire la 
Planul de Stat pe anul 1962.

După-amiază comisiile eco- 
nomico-financiară și juridică 
s-au întrunit în ședințe pentru 
a examina problemele de pe 
ordinea de zi.

Lucrările sesiunii continuă 
miercuri, cînd va avea loc 
discuția generală la proiectul 
de lege pentru aprobarea Bu
getului de Stat pe anul 1962 
și la darea de seamă asupra 
înfăptuirii Planului de Stat pe 
anul 1961 șl cu privire la 
Planul de Stat pe anul 1962.

(Agerpres)

Brigada de producție a tineretului nr. 9 condusă de Dra- goznir Aurel este fruntașă pe secția prelucrătoare din atelierul 20 de la Uzinele „Timpuri Noi*. în fotografie ; maistrul secției, Ponchiu Victor, discută cu doi dintre membrii brigăzii despre calitatea pieselor executate de ei
100.000 tone cărbune 

peste plduContinuând întrecerea socialistă, minerii din bazinul Valea Jiului au extras pînă in prezent, peste prevederile planului pe anul 1951 mai mult de 1M.M8 de tone de cărbune, din care aproape jumătate este eocsificabil. Prin
A apărut numărul 

„Prub.eme ale păciiA apărut, in limba romînă, in Editura politică, nr. 12 (40) pe anul 1961 al revistei „Pro
bleme ale păcii și socialismului*, revistă teoretică și informativă a partidelor comuniste Și XDUDCitQTSȘtL,Acest număr al revistei cuprinde articole : „Un congres istoric'* ; .Tratatul de pace cu Germania și politica lui de Gaulle* de F. Billoux; .O nouă armă a Africii luptătoare* de Aii Yata : „Forța socialismului ți acțiunile maselor — chezășia de nădejde a păcii* de A. Granick; „Socialismul și stimularea muncii' de G. Filipov ; „Ruptura dintre ideologia Vaticanului și realitatea socială" de L- Gallico.La rubrica „în partidele comuniste și muncitorești* revista publică numeroase materiale informative cu privire la activitatea unor partide frățești.Rubrica „Schimb de păreri* conține materiale publicate în continuarea discuției „Care ▼a fi viitorul omenirii T.

Informațiinumeroși oa- artistul francez Mareei Lupovîti, care se află în țara ntastră la invitata InsUtctnlui român pentru relative culturale cu străinătatea. a susținut marți Ayă-a.— ară la sed-ul Asocia- ps oa—de artă din mstitupti* teatrale n muzica- te. «a recital de poezie. Oasprtie a citit versuri ale

Activitate bogată 
la schiU» Predeal va avea loc du- —31 decembrie con- canal de deschidere a sezonu- tai de seta, la programul a- u (tai can rare figurează probe ■nrr‘inr și feminine de tti’îei special ți fond, lntre- cerile de slaJam se vor disputa pe pirtăa Clăbacetal Tiu- nlki Zăpada abundentă care a căzut ia ultimele zile va permite desfășurarea concursului in cele mai bune con- dițnuti. La fond seniorii vor parcurge distanța de 18 km. senioarele 5 km. juniorii 5 km. iar junioarele 3 km. Schiori fruntași din întreaga țară vor lua startul în concursul inaugural de la Predeal.Var fi prezenți ți compo- nenții lotului național in frunte eu Gh. Bălan. N. Pandrea, C. Tăbăraș, Dona Mictoș, Mihai Bucur, Gh. Cincu, P. Dinu, Elena Tom.Activitatea la schi va continua săptâmina viitoare cu desfășurarea concursului „Cupa Voința" (6-7 ianuarie) la Poiana Brașov și a concursului dotat cu „Cupa regiunii Brașov".
Fotbalîn meci retur pentru „Cupa cupelor", echipa de fotbal Motor Jena (R. D. Germană) a terminat la egalitate: 2-2 cu Alliance Dudelange (Luxemburg). Motor Jena, care obținuse victoria cu 7-0 în primul joc, s-a calificat în sferturile de finală, urmînd să întîlnească pe Leixoes Porto.

Tenis de cimpDupă prima zi, în finala 
„Cupei Dania" la tenis de 
cimp Australia conduce cu 2-0 

reducerea prețului de cost eî au realizat pînă acum economii suplimentare in valoare de peste 10.000.000 lei. Cela mai mari succese au fost dobândite de colectivele de mineri de la Aninoasa, TJricani și Vulcan.
12 al revistei 
șt socialismului"La rubrica „Cărți și reviste" sini publicate articolele: „Crește forța clasei muncitoare' de I. Orlik ; „Noua orientare a socialiștilor din țările Americii 1 ating* de S. Semenov ; „Bumerangul anticomunismului* de G. Greis.La rubrica „Scrisori, note" sînt publicate: „Gulliver-ul comunismului judecat de liliputani* de V. Kaje; „«Vos- tok» dovedește, Occidentul recunoaște* de K. Werner; .Uniunile tatereolhoznice de producție din U£.S.S.‘ de L Semin; „Mulțumiri cordiale' de H. Winston; Japonia: o nouă Înfrângere a «acțiunii".Acest număr conține de a- semenea materiale noi la rubrica „Împotriva represiunilor ți persecutării democraților*.Revista „Probleme ale păcii ți socialismului* apare lunar in limbile ;bulgară, cehă, chineză, coreeană, engleză, franceză, germană, italiană, japoneză, mongolă, olandeză, poloneză, română, rusă, spaniolă, suedeză, ungară vietnameză și altele.

unor poeți francezi contempa. ram. *Ministrul Comerțului, Gogu Rădntescu, a sosit marți dimineață în Capitală, venind de la Moscova unde a dus tratative cu privire la schimbul de mărfuri pe anul 1962 între R-P. Romînă șl Uniunea Sovietică.(Agerpres)

in meciul cu echipa italiei. 
Emerson l-a învins cu 8-6; 
6-4; 6-0 pe Pietrangeli și La
ver cu 6-1; 6-4; 6-3 pe Sirola.

Intilnirea continuă cu des
fășurarea partidei de dublu: 
Emerson, Fraser (Australia)- 
Pietrangeli, Sirola (Italia).

VoleiTimp de o săptămână în capitala R. D. Vietnam s-a desfășurat un turneu internațional de volei cu participarea echipelor selecționate ale R. P. Chineze, R. P. Mongole și R. D. Vietnam. Echipele R. P. Chineze s-au clasat pe primul loc atît la masculin cît și la feminin.
Hochei pe gheață

Continuîndu-și turneul in 
Europa, echipa canadiană de 
hochei pe gheață Port Arthur 
Bearcats a jucat la Weisswa- 
ser eu echipa selecționată a 
R. D. Germane. Hocheiștii 
canadieni au obținut victoria 
cu scorul de 4-1 (2-1; 2-0; 0-0).*

In campionatul de hochei 
pe gheață al R. S. Cehoslova
ce, Ruda Hvezda Brno a în
trecut, după un meci echili
brat, cu 7-5 (3-1; 2-3; 2-1) pe 
Sonp Kladno- După 19 etape, 
în clasament conduce Bratis
lava cu 32 puncte, urmată de 
Ruda Hvezda Brno 28 puncte, 
Spartak Sokolovo 27 puncte. 
Sonp Kladno se află pe lo
cul 8, cu 17 puncte.

BaschetEchipa de baschet Dinamo Berlin (R. D. Germană) a învins cu scorul de 60-54 echipa Krakovici în turneul internațional masculin de la Nowa Huța. în altă întîlnire, Spartak Nowa Huța a dispua cu 73-67 de Wisla.

tonr.it
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. 1Tineretul Indonezian

Irianului de vestDJAKARTA 26 (Agerpres). — TASS transmite: Pe baza unei rezoluții adoptate în 
unanimitate în cadrul unul mare miting, la Surabaja se creează o brigadă voluntară pentru eliberarea Irianului de vest. Secția Frontului național din Jawa de est a comunicat că tineretul și studenții între 17 șl 35 de ani. care doresc să facă parte din această brigadă, se înscriu la secția Frontului național din Surabaja.Ordinul președintelui Sukarno și apelul său adresat tineretului de a face pregătire militară în tabere speciale s-au bucurat de un larg ecou în întreaga țară.Guvernatorul insulei Bali a declarat că toți funcționarii de stat, lucrătorii din întreprinderile particulare, studenții șl alți locuitori ai insulei au început pregătiri militare în centrele speciale ce se organizează în diferite părți ale insulei.Frontul tineretului din Sumatra de sud a chemat întregul tineret să fie gata pentru a începe lupta de eliberare a Irianului de vest. în toate organizațiile de tineret se fac înscrieri de voluntari.Secția din Jawa de est a partidului Murba a adresat în numele a 210.000 de membri ai săi o telegramă președintelui Sukarno, în care arată că este gata să înceapă imediat lupta pentru eliberarea Irianului de vest de sub jugul colonialiștilor olandezi.

Vizita unei delegații 
romîne in Indonezia
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DJAKARTA. - Le M de- 
oembrie Valentis Bteriopol, 
adjunct ai ministrului Comer
țului, șl Nloolae loneacn, ad
junct al ministrului Industriei 
Petrolului șl Chimiei, Însoțiți 
de experțL au sosit într-o vi- 
rită oficială la Djakarta.

La aeroport au fost Întâm
pinați de inginer Anondo, se
cretar general al Ministerului 
Industriei de bază și Minelor, 
de reprezentanți al Ministeru
lui Comerțului șl Ministerului 
de Externe al Indoneziei. Au 
fost de asemenea de față Pa
vel Sllard, ambasadorul R. P. 
Romîne la Djakarta, precum 
și membrii ambasadei.

Consfătuirea unională
in problemele muncii

ideologice

fc --

.-5

Constructori romîni 
în IL R. S. S.

w’
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La Minsk a sosit un mare grup de arhitecți, ingineri constructori și ingineri mecanici din Republica Populară Romînă în frunte cu Nicolae Bădescu, președintele Comitetului de Stat pentru construcții, arhitectură și sistematizare.Constructorii romîni fac a- ceastă vizită la Minsk pentru a studia experiența construcției de case din panouri mari prefabricate.
Manifestație studențeasca

în fata Casei AlbeAgenția France Presse a- nunță că studenți din 10 instituții de învăță- mînt superior din S.U.A. au manifestat la 25 decembrie în fața Casei Albe în semn de protest împotriva proiectatei reluări a experiențelor atomi-

ce în atmosferă de către Statele Unite.Ei au adresat președintelui Kennedy o scrisoare în care îi cer să nu reia experiențele care tat decît accelerarea înarmărilor și creșterea colului de război".

La școala d® medicină din Quedlingburg (R.D.G.) studiază și tineri Mali. Fotografia reprezintă în timpul unei recreații împreună cu unul dintre profesori și cu colegii lor
din Republica noastră îi

—•—
„nu pot avea alt rezul- cursel peri-

împotriva segregației rasiale

Semnarea unui protocol 
între radioteleviziunile

★Președintele Indoneziei, Sukarno, a constituit Ia 26 decembrie un stat major operativ pentru eliberarea Irianului de vest. El este condus de generalul de brigadă Ahmed Djani, comandant adjunct al statului major al armatei.

â genția United Press In- 
ternational anunță că în 
localitatea Crisfield din 

statul Maryland (SU.A.) auto
ritățile au arestat 10 studenți 
de culoare care au organizat 
intr-un restaurant o demon-

segregațieistrație împotriva 
rasiale.

Un grup de alți 
află în drum spre 
calitate pentru a participa la
o demonstrație de protest în 
fața închisorii în care se află 
cei 10 studenți arestați.

studenți se 
această lo-

După cum se știe în Uniunea Sovietică numeroși tineri din Cuba urmează cursurile de mecanizatori agricoli. Ei sînt înconjurați cu dragoste de către studenții și specialiștii sovietici. In Imaginea noastră d® mal țos puteți vedea cîțiva studenți cubanezi în jurul tractorului „Belaurus" ascultînd cru atenție explicațiile ce li se dau

Miting la DelhiDELHI 26 (Agerpres). - Comitetele locale ale partidelor politice și ale organizațiilor obștești din Delhi au organizat la 25 decembrie în capitala Indiei un miting de masă consacrat lichidării rămășițelor colonialismului pe pămîntul Indiei. In rezoluția adoptată în unanimitate, participanții la miting își exprimă profunda lor satisfacție și bucurie în legătură cu eliberarea teritoriilor Goa, Daman și Diu și felicită populația acestor teritorii „pentru victoria obținută în lupta lor îndelungată pentru eliberarea din robia colonială și realipirea la patria lor".In rezoluție se condamnă cu asprime poziția puterilor occidentale „care au încercat să oblige Consiliul de Securitate al O.N.U. să împiedice lupta de eliberare a popoarelor din Goa, Daman și Diu" și se exprimă profunda recunoștință Uniunii Sovietice pentru faptul că ea a „zădărnicit acest* încercări".Participanții la miting și-au exprimat speranța că în curfnd și alte colonii portugheze își vor dobîndi indepedența, „Nu 
este departe ziua — se spun* în rezoluție — cînd imperia
lismul va dispare de pe supra
fața pămîntului".

romînă și franceză
PARIS 26 (Agerpres). — La 

Direcția Generală a Radio
difuziunii și Televiziunii fran
ceze a avut loc semnarea 
protocolului privind schimbul 
de programe între Radiodifu
ziunea și Televiziunea fran
ceză și Radioteleviziunea ro
mînă pe perioada 1962—1963, 
care va intra în vigoare la 
1 ianuarie 1962.

Protocolul a fost semnat de 
Alexandru Cornescu, directo
rul programelor televiziunii 
romîne, și Raoul Ergmann, 
director general adjunct al 
Radiodifuziunii și Televiziu
nii franceze.

Cu prilejul semnării la Pa
ris a protocolului privind 
schimbul de programe între 
Radiodifuziunea și Televiziu
nea franceză și Radiotelevi
ziunea romîni, Constantin 
Nicuță, ministrul R.P. Romî
ne la Paris, a oferit un dejun.

MOSCOVA 26 (Agerpres). - TASS transmite : După cum s-a anunțat la 25 decembrie a început la Moscova consfătuirea unională în problemele muncii ideologice. Prezentând raportul intitulat „Congresul al XXII-lea al P.C.U-S. și sarcinile muncii ideologice a partidului", L. F- Ilicev a subliniat că întreaga atmosferă politică mondială, întreaga luptă politică și ideologică contemporană sînt pătrunse de ideile Congresului al XXII- lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.O parte considerabilă a raportului a fost consacrată victoriei liniei leniniste a partidului, liniei lui generale, stabilită de Congresul al XX- lea, cînd partidul a respins cultul personalității lui Stalin, străin marxism-leninismului. Viața însăși a confirmat justețea liniei politice a Congresului al XX-lea. Faptul că partidul a înfăptuit realmente un vechi deziderat și a elaborat un nou program, a spus L. F. Ilicev, constituie o dovadă a viabilității și forței liniei fost cu boreze un nou program care să constituie o realizare supremă a gîndirii social-științi- fice contemporane, dacă n-ar fi fost dobîndite actualele succese în domeniul economiei, științei și culturii, dacă n-ar fi fost restabilite în toată amploarea lor și dezvoltate stitlul leninist, abordarea leninistă a teoriei și practicii luptei revoluționare pentru crearea noii societăți. Cea mai caracteristică trăsătură a activității partidului după restabilirea normelor leniniste ale vieții de partid a devenit unitatea reală dintre practică și teorie, capacitatea de a prețui la justa valoare experiența milioanelor de oameni.Cultul personalității, a sub-

liniat L. F. Ilicev, a avut urmări dăunătoare și a jucat un rol negativ în viața partidului, a țării noastre. Dar chiar în condițiile cultului personalității partidul a acționat ca un organism creator viu. Nici cultul personalității nu a putut stăvili dezvoltarea ascendentă a societății sovietice, nu a putut modifica natura orîn- duirii socialiste, a cărei forță motrice, hotărîtoare au fost totdeauna, sînt și vor continua să rămînă masele de milioane ale oamenilor muncii- Nici cultul personalității nu a putut modifica esența concepției revoluționare despre lume, nu a putut clinti bazele orga-
Raportul prezentat 

de L. F. Ilicev

lui politice- Ar fi neputință să se ela-

și 1 .
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Criminalul Heusinger
Vsa fie judecat

Teroare în Katanga
katangheză terorizează popu
lația din oraș și împrejurimi. 

Fărădelegile și crimele să
vîrșite de bandiții lui Chom
be stîrnesc minis și indigna
rea populației din capitala 
congoleză. Opinia publică din 
Congo speră că vor fi 1 
măsuri energice menite 
pună frîu separatiștilor 
tanghezi.

LEOPOLDVILLE 26 (Ager- 
pres). — TASS transmite: In 
aceste zile în Katanga conti
nuă să sosească bande de 
mercenari cu concursul pro
tectorilor lui Chombe din An
glia, Franța și alt» țări occi
dentale.

In ciuda acalmie! aparente 
la Elizabethville jandarmeria

nlzatorice, politice și teoretice ale partidului nostru, creat și educat de marele Lenin în spirit revoluționar.L. F. Ilicev a vorbit apoi despre necesitatea de a se restabili și dezvolta principiile leniniste ale muncii ideologice — educative. Aceste principii înseamnă: o înaltă principialitate comunistă, intransigența față de ideologia dușmană, unitatea dintre teorie și practică, dintre vorbe și fapte, a- plicarea creatoare și dezvoltarea teoriei revoluționare, priceperea de a îmbina învă- țămîntul politic, călirea mar- xist-leninistă a maselor largi cu organizarea lor pentru rezolvarea sarcinilor politice și economice vitale.In raport se subliniază că principalul în munca ideologică este o lămurire profundă a programului P.C.U.S., că lămurirea documentelor Congresului al XXII-lea constituie baza întregii vieți ideologice a partidului-Munca ideologică trebuie să fie ridicată la nivelul etapei contemporane în dezvoltarea teoriei marxist leniniste, ea trebuie să corespundă pe de-a întregul actualei perioade a construcției comuniste, cerințelor spirituale și ideologice

crescute ale maselor. Munca Ideologică trebuie să fie ridicată la nivelul planurilor concrete pe care le înfăptuiesc partidul șl poporul, trebuie să asigure sub raport Ideologic traducerea cu succes în viață a sarcinilor fundamentale ale construcției comuniste.Analizînd în continuare în amănunțime problemele pe care le ridică educarea unor luptători activi și dîrzi pentru comunism, L. F. Ilicev a scos în evidență necesitatea de a se concentra atenția asupra a trei direcții: In primul rînd, formarea concepției științifice, marxist-leniniste despre lume; în al doilea rînd, educarea maselor populare în spiritul moralei comuniste ; în al treilea rînd, lupta împotriva Ideologiei burgheze. Raportorul a subliniat că în cursul rezolvării acestor sarcini partidul mobilizează pe lucrătorii pe tărîm ideologic nu pentru defensivă frontulL. F- tinuare a se activiza și toate muncii ideologice. învățămîn- tul politic în rîndurile maselor — a arătat el — constituie temelia muncii ideologice a partidului.Raportorul s-a ocupat de activitatea Societății unionale pentru răspîndirea cunoștințelor politice și științifice, a instituțiilor cultural-educative, de intensificarea muncii de a- gitație în mase, de principalele direcții în activitatea presei.In raport un loc considerabil este rezervat rolului crescînd al literaturii și artei în formarea concepției comuniste despre lume și a moralei comuniste.Noi, lucrătorii de pe frontul ideologic — a spus în încheiere raportorul — trebuie să fim la nivelul cerințelor partidului, să scrutăm bine viitorul și să știm să răspundem la problemele de zi cu zi, pe care le ridică viața, să ducem cu competență și seriozitate munca ideologică în mase, să ne aducem contribuția la măreața cauză a construirii comunismului.

ci pentru ofensivă pe ideologic.Ilicev a vorbit în con- despre necesitatea de perfecționa formele și mijloacele
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Plenara C. C. al

In lumea capitalului
Germania occidentală : Recorduri americane

4 milioane de oameni trăiesc în domeniul...
mizerie criminalității

VIENA 26 (Agerpres). — Presa democrată din Austria publică articole și materiale care demască pe foștii hitle- riști notorii care ocupă din nou posturi de conducere în statul de la Bonn. Cerînd trimiterea în judecată a generalului Heusinger, ziarul „Der Rundblick" scrie :Generalul Heusinger întreține de multă vreme legături cu uniunile soldățești din Republica federală, în special cu cele din care fac parte foștii SS-iști. în aceste uniuni soldățești se desfășoară propagandă pentru cucerirea teritoriilor pierdute de Germania în 1945. Heusinger sprijină a- ceastă propagandă...El oferă prietenilor săi din uniunile soldățești posturi importante și influente în organele N.A.T.O. Astfel fostul amiral Wagner ocupă un post înalt în comandamentul ma- ritim-militar al N.A.T.O. în timpul celui de-al doilea război mondial Wagner a condus operațiunile Wehrmachtului împotriva Danemarcei și Norvegiei.Ziarul „Volksstimme" arată că în Bundeswehrul vest-ger- man se află 140 de foști generali hitleriști, iar în funcții diplomatice — 83 foști ambasadori naziști, 70 la sută din toți judecătorii și procurorii aparatului de justiție vest-ger- man au fost în serviciul „celui de-al treilea Reich", jumătate din numărul șefilor de serviciu și consilierilor Ministerului de Interne de la Bonn a fost, de asemenea, în serviciul celui de-al „treilea Reich".Referindu-se la crimele să- vîrșite de criminalul de război Globke pe teritoriul Austriei, „Volksstimme" arată că Procuratura de stat din Viena dispune de 30 de fotocopii și documente care demască crimele lui Globke împotriva Austriei

și cetățenilor austrieci. Globk* poartă vina deportării din Austria a 147.000 de cetățeni austrieci și exterminării a 40.000 de evrei austrieci.
GENEVA 26 (Agerpres). - 

Cererea guvernului sovietic ca 
generalul hitlerist Heusinger 
să fie extrădat și deferit jus
tiției pentru crimele săvîrșite 
în timpul celui de-al doilea 
război mondial, continuă să 
fie comentată de presa elve
țiană.

Numeroase ziare elvețiene 
au publicat conținutul așa-nu- 
mitului plan „Tannenbaum" 
elaborat de comandamentul 
hitlerist, care prevedea cotro
pirea Elveției. In Elveția, se 
arată într-o telegramă difuzată 
de agenția de presă elvețiană, 
este cunoscut planul care pre-

vedea atacarea țării noastre de 
către Germania hitleristă. Sînt 
cunoscuți și autorii acestui 
plan : Adolf Heusinger, fost 
colonel la marele stat major 
al armatei hitleriste, și gene
ralul Halder, șeful acestui 
stat major.

Generalul Heusinger, scrie 
ziarul „Voix Ouvriăre“, a pre
gătit la timpul său planul de 
cotropire a Elveției de către 
trupele Wehrmachtului hitle- 
rist. Elveția nu a devenit vic
timă a agresiunii fasciste nu
mai pentru ci visele nebunești 
ale lui Hitler de a cuceri Uniu
nea Sovietică au trecut pe pla
nul doi celelalte proiecte de 
invazie. In prezent, subliniază 
ziarul, Heusinger, ca unul din
tre conducătorii N.A.T.O., ela
borează planurile agresive ale 
acestei alianțe.

BONN 28 (Agerpres). — Scumpirea continuă a traiului, șomaj și mizerie — iată condițiile în care întâmpină oamenii muncii din Germania noul an. Directorul biroului social din Hamburg a fost nevoit să recunoască recent că în Germania occidentală trăiesc în prezent 4 milioane de oameni în sărăcie și mizerie.în ultimul timp, prețurile au crescut la pîine între 8 și 10 la sută, la cartofi cu 10 la sută, la cărbuni cu 14-15 la sută. Au crescut de asemenea prețurile la textile, mobilă și articole electrice. în luna noiembrieelectrice. In luna

numărul șomerilor a crescut cu încă 113.000, depășind rata de creștere a șomajului din ultimele șase luni. Patronii industriei cărbunelui închid minele din cauza crizei de desfacere. In fiecare lună sînt con- cediați în medie 2.100 de mineri. în industria oțelului și în alte industrii patronii re- strîng de asemenea producția și concediază pe muncitori.Peste 300.000 de persoane sînt lipsite de adăpost. Ziarul „Suddeutsche Zeitung", care reproduce aceste cifre, arată că 80 la sută dintre acestea sînt sub 45 de ani.
Cu ce se poate „lăuda

NEW YORK 26 (Agerpres). 
— TASS transmite: lntr-un 
interviu acordat revistei „Uni
ted States News and World 
Report", Edgar Hoover, directorul Biroului federal de In
vestigații a declarat cd tn 
S.U.A. anul trecut s-a corni* la 
fiecare 58 de minute o crimă 
premeditată, la fiecare 39 de 
secunde — un furt, la fiecare 
6 minute — un jaf, la fiecare 
minut o mare spargere, la 
fiecare 34 minute — un viol, la 
fiecare două minute -s un furt 
de automobile.

MEXICO 26 (Agerpres). - TASS 
transmite: In prima jumătate a 
lunii decembrie a avut loc o 
plenară lărgită a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Mexic, la caro Martinez Verdugo, 
conducătorul delegate! Partidului 
Comunist din Mexic la Congresul 
a XXII-lea al P.C.U.S. a prezentat 
un raport privind lucrările Con
gresului.

Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., se arată în rezolufia a- 
dopfafă la plenară, reprezintă un 
eveniment de mare însemnătate 
istorică. Noul Program, aprobat 
de Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., poate fi denumit pe bună 
dreptate „Manifestul Comunist al 
epocii noastre".

Tn rezolufia se relevă că Con
gresul a| XXII-lea ai P.C.U.S. a 
acordat o atenție uriașă luptei de 
eliberare nafională a popoarelor

din țările coloniale și dependente. 
Principalul lucru pentru popoarele 
latino-americane este sprijinirea 
de către Uniunea Sovietică și ce
lelalte țări socialiste, a revoluției 
cubane.

Plenara Partidului Comunist din 
Mexic subliniază justețea politicii 
externe a Uniunii Sovietice, bazată 
pe principiul leninist al coexisten
ței pașnice, și aprobată de Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Mexic se pronunță 
cu hotărîre pentru unitatea miș
cării comuniste internaționale, îm
potriva încercărilor de subminare 
a acesteia. De aceea C.C. al P.C. 
din Mexic condamnă poziția con
ducătorilor Partidului Muncii din 
Albania care duc o campanie de 
calomniere împotriva P.C.U.S. și 
care au pășit pe calea activității 
scizioniste.

Pf scurtmîm Pe scurtMOSCOVA. - La 26 cembrie Nikita Hrușciov, șeful guvernului sovietic a primit la Kremlin pe profesorul Kaoru Yasui, laureat al Premiului Internațional Lenin „Pentru întărirea păcii între
de-

IranulTEHERAN 26 (Agerpres). — Potrivit statisticilor Organizației Mondial* a Sănătății, în Iran dintr-o mi* de copii 20 se nasc morți, 86 la mie mor înainte de a împlini vîrsta de un an. Dacă la aceștia îi adăugăm pe cei care nu împlinesc vîrsta de cinci ani ajungem la o cifră a mortalității Infantile rar întâlnite. Statul nu alocă practia fon-

durl pentru ții în timp Iranului laC.E.N.T.O. costă anual această țară circa 80 milioane de dolari. Pentru a face față unor astfel d® cheltuieli, anul trecut au fost mărite impozitele ou 16,6 miliard* de riali. Mărirea impozitelor a dus la înrăutățirea continuă a situației maselor muncitoare din han.
Alianța atlantică in destrămare

ttjj eferJndu-s* la divergențele 
dintre partenerii alianței
occidentale, care s-au vă- 

activități 
loc la 

Occiden
ts Bonn 
denotă, 

continuă

dit cu prilejul intensei 
diplomatice care a avut 
sfîrșitui anului tn lumea 
fală, unii comentatori de 
slot da părere ci el* 
printre altele, slăbirea 
a rolului conducător al S.U.A. în 
cadrul acestei alianțe. Slăbirea 
poziției S.U.A. ca conducător al 
N.A.T.O. este însoțită de intensi
ficarea pretențiilor fa conducerea 
N.A.T.O. din partea Germaniei 
occidentale șl Franței și da cri
ticarea fățiși a politicii S.U.A. de 
către o serie de „parteneri mi
nori" ai N.A.T.O.

„Politica guvernelor aliate în 
N.A.T.O., scrie Gross în „DEUT
SCHE ZEITUNG", s-a bazat multă 
vreme pe convingerea tacită că 
interesul național al fiecărei țări

în parte este Identic cu interesul 
comun al Occidentului reprezen
tat de Washington. Se pare că a- 
ceastă situație a luat sfîrșit" Re- 
ferindu-ie la recentele tratative 
interoccidental*, Gross subliniază 
că „seriile de consultații din ce 
în ce mai dificile ale Occidentului

jignitoare asupra capacității și 
posibilităților S.U.A. da a puna in
teresele vitale ale alianței occi
dentale mai presus de tot ce li 
se pare din punct de vedere a- 
merican de importanță vitală — 
exprimate da numeroase 
vest-germane — provoacă

ziare 
indis-

denotă tocmai schimbarea care 
s-a produs tn cadrul alianței". 
După toate aceste consfătuiri și 
conferințe, conchide Gross, „toată 
lumea s-a obișnuit cu gîndul că 
americanii nu mai reușesc să con
vingă pe partenerii lor mai mici".

Menționînd faptul că „eternele 
întrebări dacă americanii își vor 
respecta angajamentele, îndoielile

poziția președintelui S.U.A.", 
Hermann Proebst, arați In „SUD
DEUTSCHE ZEITUNG" că „desfă
șurarea recentei întruniri a celor 
15 state aliate din N.A.T.O. a a- 
rătat încă o dată că această neîn
credere și îndoielile care stau la 
baza ei nu sînt de loc niște năs
cociri ale presei". Autorul artico
lului menționează în această or-

dine de Idei crltlclle le (drese 
politicii Washingtonului în pro
blema Berlinului, în Congo, Goa 
etc. După toate acestea, se în
treabă Proebst, „americanii nu au 
dobindit oare impresia că fiecare 
aliat nu se gîndeșfe decît la in
teresele sale naționale mai apro
piate decît la cele ale N.A.T.O. î".

în Încheierea articolului, Proebst 
menționează că o personalitate a 
N.A.T.O. a declarat „cu un zîmbet 
misterios" că rezultatele conferin
ței N.A.T.O. au fost pozitive 
„deoarece miniștrii au avut în 
sfîrșit curajul să declare fățiș că 
nu sînf de aceeași părere". „Ob
servatorii deprimați, subliniază 
Proebst, au fost însă de părere că 
aceasta a fost una dintre cele 
mai precare conferințe, deoarece 
a demonstrat cît de lesne se poa
te destrăma alianța atlantică".

ocrotirea sănătă- ce participarea blocul militar

popoare", președintele Consiliului național japonez pentru interzicerea armei atomice și cu hidrogen. în timpul convorbirii prietenești au fost discutate probleme privind posibilitățile preîntâmpinării unui război termonuclear și în legătură cu aceasta însemnătatea luptei popoarelor pentru dezarmarea generală și totală.LUANDA. — Agenția France Presse relatează că la 25 decembrie detașamentele pa- trioților angolezi care luptă pentru eliberarea Angolei au lansat noi atacuri împotriva forțelor colonialiste portugheze în regiunea Carmona, Ia Sierra Camaga, precum și la Quitala Banga.MOSCOVA. — Guvernul Republicii Liberia a invitat pe Iuri Gagarin, primul cosmonaut din lume, să viziteze Liberia ca oaspete oficial al Republicii. Maiorul Gagarin a primit invitația.TOKIO. — Numărul accidentelor șl incendiilor a cunoscut o creștere considerabilă în cursul anului 1961 in Japonia.Ziarul „Yomiuri" a publicat recent date din care reiese că din cauza lipsei unor măsuri elementare de prevenire a accidentelor de muncă, din fiecare 30 de muncitori din industria japoneză unul a fost omorit sau mutilat. In cursul acestui an, scrie ziarul amintit, au fost rănite sau ucise in total 800.000 de persoane.
Familiile muncitorilor forestieri din apropierea capitalei Japoniei, Tokio, trăiesc într-o neagră mizerie ca urmare a cruntei exploatări capitaliste. Imaginea de mai rus este elocventă.
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RABAT. — După cum transmite corespondentul agenției M.A.P., „Asociația femeilor" din Aden a cerut să se acorde femeilor din acest protectorat englez drepturi electorale pentru a participa în pentru parlament și municipale. alegerile organele


