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u V
Joi dimineața, la Palatul 

Marii Adunări Naționale, au 
început lucrările celei de-a 
cincea sesiuni ordinare, a ce
lei de-a patra legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

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

In loja din dreapta au 
luat loc tovarășii : Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Ale
xandru Bîrlădeanu, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Mihai Dalea, Gheor
ghe Gaston Marin, Gogu Ra
dulescu, Constantin Tuzu.

In loja din stingă au luat 
loc tovarășii: Avram Bunaciu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
membrii Consiliului de Stat.

La sesiune sînt prezenți con
ducători ai instituțiilor cen
trale, ai organizațiilor obștești, 
evidențiați în producție din 
întreprinderile bucureștene, 
oameni de știință și cultură, 
ziariști romîni și corespon
denți ai presei străine.

La deschiderea sesiunii au 
asistat șefii misiunilor diplo
matice acreditați în R. P. Ro- 
mînă.

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

Deputății au păstrat un mo
ment de reculegere în memo
ria deputatei Maria Rosetti, 
membru al Consiliului de Stat 
a. R. P. Romîne.

Marea Adunare Națională a 
aprobat apoi în unanimitate 
următoarea ordine de zi:

— Validarea alegerii de de- 
putați ai Marii Adunări Națio
nale pentru circumscripțiile 
electorale Hațeg, regiunea Hu
nedoara și Sîmburcști, regi
unea Argeș.

— Darea de seamă asupra 
înfăptuirii Planului de Stat pe 
anul 1963 și cu privire la Pla
nul de Stat pe anul 1964.

— Proiectul de lege pentru 
aprobarea Bugetului de Stat 
pe anul 1964.

— Proiectul de lege pentru 
ratificarea decretelor norma
tive emise de Consiliul de Stat 
al Republicii Populare Romîne 
în perioada de la 30 decembrie 
1962 pînă la 26 decembrie 1963.

— Alegerea unui membru al 
Consiliului de Stat.

La primul punct al ordinei 
de zi, pe baza raportului Co
misiei de validare, prezentat 
de președintele Comisiei, de
putatul Demostene Botez, Ma
rea Adunare Națională a vali
dat în unanimitate alegerea ca 
deputați a tovarășilor 
Belea, în circumscripția 
raia Hațeg, regiunea 
doara și Gheorghe M. 
che, în circumscripția 
rală Sîmburești, regiunea Ar- 
tieș.

Intîmpinat cu aplauze, to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, a prezentat Darea de 
seamă asupra înfăptuirii Pla
nului de Stat pe anul 1963 și 
cu privire la Planul de Stat 
pe anul 1964.

In continuarea lucrărilor, 
tovarășul Aurel Vijoli, mini
strul finanțelor, a prezentat — 
din însărcinarea guvernului — 

| raportul cu privire la proiec
tul Bugetului de Stat pe anul 
1964.

Apoi lucrările primei zile a 
sesiunii au luat sfîrșit.

După-amiază, membrii co
misiei economico-financiare a 

I Marii Adunări Naționale s-au 
întrunit în ședință pentru a-și 
continua lucrările și a-și în
tocmi raportul.

Lucrările sesiunii continuă 
Vineri.
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prezentat

ani de eco- 
partidul

prevăzut 
anul 1964. 
din primii 

planificată,

în 1963 ni- 
în șesenal

în ziua de 26 decembrie 1963 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului 
de Stat, a primit în audiență pe

promovării

lll-a

tovarășul Aurel Vijoli.de
ministrul finanțelor

I. K. Jegalin, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. la București, cu care a 
avut o convorbire prieteneasca

Ieri, !n sala Marii Adunări Naționale. Foto : GH. VINȚILĂ

Primirea de către tovarășul

a ambasadorului Uniunii Sovietice

Raportul cu privire la proiectul 
bugetului de stat pe anul 1964

Tovarăși,

Bilanțul activității rodnice 
din anul care se încheie oglin
dește dezvoltarea în continua
re a potențialului economic al 
țării, progresul neîntrerupt pe 
calea desăvîrșirii construcției 
socialiste. Succesele remarcabi
le obținute sînt rezultatul po
liticii de industrializare pro
movată cu consecvență de 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
al conducerii planificate a 
economiei noastre naționale.

Ca și în ceilalți ani, consta
tăm cu satisfacție că planul dc 
stat pe 1963 se realizează și se 
depășește. Numeroase colecti
ve și-au îndeplinit sarcinile 
înainte de termen, iar peste 
100 de întreprinderi din indus
tria republicană și-au realizat 
planul anual de producție în 
11 luni.

Dezvoltarea
și a agriculturii în anul 1963
în

continuare 
și dc metale neferoase. Au in
trat în funcțiune noile lami
noare de la Hunedoara, este 
într-o fază avansată construc
ția halelor laminorului dc ta
blă de la Galați, al cărui mon
taj va începe în anul viitor și 
se desfășoară în ritm susținut 
lucrările de construcție a uzi
nei de aluminiu Slatina, ceea 
ce va contribui la lărgirea ba
zei de metal a economiei.

Pe liniei trasată de partid 
pentru ridicarea continuă a 
nivelului tehnic, îmbunătățirea 
calității și creșterea randa
mentelor mașinilor și instala
țiilor, în anul 1963 a început 
producția de serie a noului 
tip de autocamion cu motor 
de 140 C.P. și a noului tip de 
tractor de 65 C.P., cu caracte
ristici superioare. Se dezvoltă 
frumos producția de locomo
tive Diesel electrice și s-a li
vrat cel de-al zecelea cargou 
de 4 500 tdw pentru transpor
turile maritime. Au intrat, de 
asemenea, în producția de se
rie mașini și utilaje de mare 
complexitate și s-a executat 
prototipul instalației de foraj 
pentru adîncimi de 6 000 m 
ale cărei caracteristici de 
funcționare sînt la nivelul 
celor mai bune instalații simi
lare fabricate pe plan mon
dial. Realizarea unor astfel de 
produse contribuie în mod 
hotăritor la înzestrarea cu 
tehnica modernă a tuturor ra
murilor și determină astfel 
îmbunătățirea calității pro
ducției, creșterea productivi
tății muncii și reducerea pre
țului de cost în economie. Ca 
rezultat al muncii rodnice des
fășurate de lucrătorii din con
strucția de mașini, producția 
acestei ramuri esențiale a in
dustriei a depășit 
velul 
pentru

încă 
nomie 
nostru a acordat, după cum vă 
este cunoscut, o deosebită 
atenție industriei chimice, ți- 
nînd seama de efectul multi
lateral pe care îl are chimia în 
economia modernă. Eforturile 
au fost concentrate îndeosebi 
în direcția creării unei puter
nice industrii petrochimice 
care să asigure chimizarea in-

anul 1963 a sporit în 
producția de oțel

prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer
Un element caracteristic 

pentru avîntul industriei t'o- 
mînești, care constituie în a- 
celași timp chezășia înfăptui
rii Directivelor celui de-al 
IlI-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn, este creș
terea producției industriale în 
perioada 1960—1963 cu un 
ritm mediu anual de aproxi
mativ 15 la sută față de 13 la 
sută cît era prevăzut, precum 
și faptul că sporurile cele mai 
mari se realizează în ramurile 
de bază ale industriei. Astfel 
în construcția de mașini s-a 
obținut în 4 ani un ritm mediu 
de 18,5 la sută, în industria 
siderurgică de 16,5 la sută, în 
industria energiei electrice de 
aproape 19 la sută, în indus
tria chimică de peste 24 la 
sută, în industria materialelor 
de construcții de aproape 14 la 
sută.

industriei

tensă a agriculturii și produc
ția materialelor sintetice, lăr
gind baza de materii prime 
necesare industriei și produc
ției bunurilor de consum.

Programul de dezvoltare a 
industriei chimice, pentru a 
cărui realizare a fost alocată 
o cincime din volumul total al 
investițiilor industriale din 
planul de șase ani, este în pli
nă desfășurare. Au intrat în 
producție sau sînt în curs de 
construcție uzine și combinate 
chimice, care prin nivelul lor 
întruchipează tehnica cea mai 
avansată în acest domeniu pe 
plan mondial. S-au construit 
combinatele de îngrășăminte 
chimice de la Roznov, Făgă
raș și Năvodari, iar în urmă
torii doi ani vor intra în pro
ducție combinatele de la Cra
iova, Tîrgu Mureș și Turnu 
Măgurele. Pentru chimizarea 
complexă a gazului metan 
este în construcție combinatul 
chimic de la Craiova, iar pen
tru chimizarea hidrocarburi
lor petroliere a fost construit 
combinatul de la Onești și 
este în plină construcție ma
rele combinat petrochimic de 
la Ploiești, cu un larg profil 
de produse sintetice noi de 
mare însemnătate. în anii șe- 
senalului au mai fost puse în 
funcțiune uzina de fire și 
fibre sintetice de la Săvinești, 
marea uzină chimică de la 
Borzești, noi uzine și secții în 
domeniul medicamentelor și 
coloranților, uzina de prelu
crare a maselor plastice de la 
Iași și uzina modernă de an
velope „Danubiana11. în indus
tria celulozei, se ridică în ritm 
rapid complexul de la Brăila, 
în cadrul căruia vor mai fi 
date în funcțiune, în cursul 
anului viitor, fabricile de celo

fibră și de cord, precum și 
combinatele de celuloză și hîr- 
tie din orașele Dej și Călărași.

Roadele politicii consecvente 
a partidului, ale eforturilor 
deosebite făcute pentru dez
voltarea puternică a industriei 
noastre chimice sînt exprima
te prin creșterea producției 
acestei ramuri într-un ritm 
mediu anual de 22,5 la sută 
in ultimii 13 ani și de peste 
24 la sută în anii șesenalului. 
S-a lărgit considerabil, așa 
cum am arătat mai înainte, 
gama de produse chimice, pu 
apărut ramuri noi, cum sînt 
industria firelor și fibrelor 
sintetice, a cauciucului și a 
detergenților, a medicamen
telor de sinteză și a coloranti- 
lor organici. Dezvoltarea in
dustriei chimice în proporțiile 
stabilite la cel de al IlI-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Romîn se reflectă și în 
creșterea continuă a exportu
lui de produse chimice. în pri
mii 4 ani ai șesenalului, volu
mul exportului de produse 
chimice s-a mărit de 3,4 ori ; 
în același timp s-a lărgit no
menclatorul produselor expor
tate care în anul 1963 cuprin
de aproape 200 de produse, a 
sporit numărul țărilor care 
importă produse chimice ro- 
mînești.

Valorificarea superioară a 
resurselor dă rezultate deose
bit de bune și în industria^ de 
prelucrare a lemnului unde 
numai în anul acesta au intrat 
în funcțiune 14 unități noi în 
cadrul combinatelor cu profil 
complex. Producția de plăci 
fibrolemnoase a crescut de cir
ca 3 ori față de 1962, iar pro
ducția de plăci aglomerate cu 
peste 50 la sută prin folosirea 
speciilor moi, precum și prin 
valorificarea superioară a ma
sei lemnoase. însemnătatea 
economică a acestor realizări 
este demonstrată de faptul că 
producția de plăci din 1963 
poate înlocui o cantitate de 
cherestea de rășinoase pentru 
care ar fi fost necesar un vo
lum de aproape 1 milion metri 
cubi masă lemnoasă.

S-au îmbunătățit în acest 
an calitatea și aspectul produ
selor din industria textilă, 
prin introducerea pe scară 
largă a tehnologiei noi în sec
toarele de finisaj și creșterea 
proporției de fire și fibre sin
tetice, iar în industria de în
călțăminte — prin folosirea 
mai largă a unor sisteme de 
confecții moderne. Realizări 
importante sînt și în industria 
alimentară, care pune la dis
poziția consumatorilor un sor
timent variat de produse noi, 
calitativ superioare. Producția 
de bunuri de consum a sporit 
în patru ani ai șesenalului cu 
aproape 60 Ia sută, răspunzînd 
în condiții mai bune nevoilor 
populației.

urmare 

progresului tehnic și a îmbu
nătățirii organizării produc
ției, se realizează în 1963 o 
creștere a productivității mun
cii în industrie de circa 37 la 
sută față de 1959. în cadrul 
acțiunii largi desfășurate în 
anul 1963 pentru creșterea 
productivității muncii, au fost 
adoptate în întreprinderi și mi
nistere numeroase măsuri teh- 
nico-organizatorice, a căror a- 
plicare a dus la rezultate po
zitive, îndeosebi în industria 
cărbunelui, industria energiei 
electrice, în metalurgia feroa
să, industria chimică, indus
tria constructoare de mașini, 
industria ușoară etc.

Succesele colectivelor de 
muncitori, tehnicieni, ingineri 
și funcționari în folosirea cu 
eficiență sporită a resurselor 
de materii prime, materiale, 
combustibil și energie, în creș
terea productivității muncii, 
se oglindesc în reducerea sis
tematică a prețului de cost al 
producției. In comparație cu 
1959, nivelul mediu al prețu
lui de cost în industria repu
blicană este în acest an cu 13 
la sută mai redus. In obține
rea acestor rezultate, un rol 
important l-au avut organele 
de partid locale și organiza
țiile de partid din întreprin
deri, care s-au ocupat îndea
proape de reducerea sistema
tică a cheltuielilor de produc
ție. O atenție deosebită a fost 
acordată economisirii pe toate 
căile a unor materiale deose
bit de importante, cum sînt: 
metalul, lemnul, țițeiul, pieile, 
materiile prime textile etc. în 
domeniul folosirii metalului, 
de exemplu, s-au obținut rea- 
Mzări importante, exprimate 
în faptul că în ramura cons
trucțiilor de mașini, economia 
de laminate din primii patru 
ani ai planului șesenal repre
zintă circa 360 mii tone, ceea 
ce înseamnă mai multe lami
nate decît necesarul pentru 
întreaga producție de vagoane, 
autocamioane, tractoare, uti
laj chimic, siderurgic și rul
menți, planificată pe 1964.

Tovarăși,

Conducerea de partid și de 
stat acordă o atenție deosebi
tă creșterii producției agricole, 
care în condițiile avîntului in
dustriei socialiste constituie 
un factor de mare importanță 
pentru dezvoltarea întregii 
economii.

Agricultura noastră se dez
voltă pe baza unui program 
complex expus de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Sesiunea extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale din 
aprilie 1962. în cadrul acestui 
program, menit să ridice agri
cultura Ia un nivel tot mai 
înalt, s-au luat măsuri care 
au dus la creșterea producției 

de tractoare și mașini agricole, 
de îngrășăminte chimice, s-au 
executat și sînt în curs de 
executare lucrări de îndiguiri 
și desecări în lunca Dunării, 
s-a mărit cointeresarea mate
rială a producătorilor. Ca ur
mare a aplicării acestor mă
suri, toate ramurile produc
ției agricole sînt în continuu 
progres. Realizările sînt cu 
atît mai importante, cu cît au 
fost obținute în plin proces de 
transformare socialistă a agri
culturii și într-o perioadă cînd 
în multe regiuni ale țării con
dițiile climatice au fost nefa
vorabile. Apar astfel într-un 
mod și mai evident munca 
rodnică a colectiviștilor și a 
celorlalți lucrători din agri
cultură, importanța noilor for
me organizatorice de condu
cere a agriculturii. Prin înfiin
țarea Consiliului Superior al 
Agriculturii și a consiliilor re
gionale și raionale, conduce
rea agriculturii s-a apropiat 
de unitățile productive și s-au 
creat condiții ca peste 18 000 
cadre cu pregătire superioară 
să lucreze nemijlocit în pro
ducție. Aceste cadre, împreu
nă cu președinții gospodării
lor, brigadierii și ceilalți lu
crători din agricultură, asigu
ră introducerea în practică a 
metodelor avansate, fac față 
cu succes sarcinilor de mare 
răspundere privind creșterea 
producției.

Pentru dezvoltarea bazei 
tehnice-materiale a agricultu
rii, statul a acordat, în perioa
da 1960—1963, un volum de 
Investiții de două ori mai 
mare decît în cei 4 ani ante
riori, orientate în primul rînd 
spre intensificarea dotării cu 
mașini și utilaje agricole, spo
rirea numărului și producției 
animalelor în gospodăriile a- 
gricole de stat și colective și 
executarea unui volum mai 
mare de lucrări de hidroame
liorații. Agricultura noastră 
dispune de un parc de aproa
pe 66 mii tractoare, peste 63 
mii semănători, 31 mii com
bine pentru păioase, precum 
și alte numeroase mașini, ceea 
ce contribuie la realizarea 
lucrărilor agricole în condiții 
mai bune.

Un rol important în dezvol
tarea agriculturii și sporirea 
producției de cereale îl are 
folosirea rațională a fondului 
funciar. Pe baza indicațiilor 
conducerii de partid, în ulti
mii ani s-au luat o serie de 
măsuri pentru punerea în cul
tură
S-au început în anul 1962 și 
sînt
lucrările pentru valorificarea 
unor terenuri fertile din lun
ca inundabilă a Dunării, care 
vor totaliza, în prima etapă, o 
suprafață de peste 300 mii ha. 
în cadrul acestei acțiuni, s-au 

a unor noi suprafețe.

în curs de desfășurare,

executat în anul acesta lucrări 
de îndiguiri și desecări pe 84 
mii ha.

In anul 1963 s-au folosit în 
agricultură de aproape două 
ori mai multe îngrășăminte 
minerale decît în 1959, repar
tizate diferențiat pe sectoare. 
S-a îmbunătățit totodată ra
portul între sortimente, ca ur
mare a intrării în funcțiune a 
noilor capacități de îngrășă
minte azotoase.

în perioada 1960—1963 s-a 
obținut o producție medie de 
cereale, de 10 milioane tone 
față de 9 milione tone media 
anilor 1956—1959, ceea ce a 
contribuit la dezvoltarea ce
lorlalte ramuri ale agricul
turii.

în creșterea producției agri
cole, un rol important l-au a- 
vut gospodăriile agricole de 
stat, care, folosind cele mai 
avansate metode agrotehnice, 
au realizat an de an producții 
sporite. în anul 1963, deși în 
multe regiuni condițiile cli
matice nu au fost favorabile, 
gospodăriile agricole de stat 
au obținut în medie aproape 
2 000 kg grîu la hectar, 2 900 
kg porumb boabe și 1 600 kg 
floarea-soarelui, producții a- 
propiate nivelului realizat în 
țări cu agricultură avansată. 
Numeroase gospodării de stat 
din toate regiunile țării au 
avut producții de peste 2 500 
kg grîu și între 4 500 și 5 000 
kg porumb boabe la hectar.

Rezultatele obținute de că
tre gospodăriile agricole co
lective fruntașe dovedesc re
zervele mari de care dispune 
agricultura socialistă pentru 
creșterea producției. Dobrogea, 
considerată în trecut o regiu
ne cu slabe posibilități, obține 
în ultimii ani recolte care ega
lează și depășesc chiar pro
ducțiile unor regiuni cu con
diții naturale mai favorabile, 
în această regiune, gospodă
riile agricole colective au rea
lizat în acest an o recoltă me
die de 1 500 kg grîu la hectar, 
peste 2 400 kg porumb și 1 360 
kg floarea-soarelui — produc
ții superioare față de media 
pe țară. Rezultate îmbucură
toare au obținut, de asemenea, 
gospodăriile agricole colective 
din regiunile Banat, București, 
Galați. Sînt numeroase gospo
dăriile agricole colective care, 
printr-o mai bună organizare 
a muncii, au atins producții 
ce depășesc cu mult media 

Astfel gospodăriile regiunii.
agricole colective Miloșești, 
regiunea București, 
chea, Valea Dacilor, regiunea 
Dobrogea, Cărpiniș, regiunea 
Banat, au obținut producții de 
peste 4 500 kg porumb boabe 
la hectar.

în ce privește sectorul zoo
tehnic, o bună parte a șep- 
telului deținut

Potîrni-

unitățile agricole de stat șl co
lective ; acestea au în prezent 
peste 2,4 milioane bovine din 
care peste 1 milion de vaci ți 
juninci; aproape 2,7 milioane 
porci și 6,6 milioane oi.

în acest an s-au plantat în 
gospodăriile de stat și colecti
ve 55 mii ha vii și livezi, pe 
suprafețe care nu se pretează 
pentru alte culturi, asigurîn- 
du-se valorificarea unor tere
nuri slab folosite și o produc
ție marfă sporită de struguri 
și fructe, produse valoroase 
în consumul populației și so
licitate pe piața externă.

Tovarăși,

Capacitatea crescîndă a eco
nomiei noastre de a îndrepta 
resurse tot mai mari pentru 
dezvoltarea susținută a forțe
lor de producție se reflectă în 
faptul că în 1963 față de 1959, 
adică într-o perioadă de nu
mai 4 ani. volumul de investi
ții s-a dublat. în această pe
rioadă ritmul mediu anual de 
creștere a investițiilor statului 
a fost de 21 la sută, față de 
circa 16 la sută prevăzut în 
șesenal. Investiții mai mari 
decît s-a avut inițial în vedere 
au fost alocate pentru sporirea 
mai accentuată a capacităților 
de producție, îndeosebi într-o 
serie de ramuri principale ale 
industriei cum sînt : construc
ția de mașini, industria petro
lului, producția de energie 
electrică, precum și pentru 
nevoile sporite ale agricultu
rii și transporturilor. De ase
menea, au crescut peste pre
vederi investițiile pentru 
construcția de locuințe, gospo
dărie comunală și învățămînt, 
acțiuni importante în lărgirea 
bazei materiale a nivelului de 
trai.

în toate regiunile țării, ca 
pe un vast șantier, se desfă
șoară din plin înfăptuirea pro
gramului de investjții stabilit 
de partid. Numeroase obiec
tive industriale au o amploa
re deosebită, însumînd investi
ții de miliarde de lei, din care 
se execută anual la fiecare în 
parte lucrări de sute de 
milioane.

în anul acesta au fost puse 
în funcțiune numeroase capa
cități industriale, care determi
nă creșteri însemnate de pro
ducție în ramurile respective. 
Fabrica de aglomerare de Ia 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara va asigura mărirea 
producției de aglomerat feros 
cu peste 40 la sută ; capacita
tea laminorului de semifabri
cate de la același combinat 
este aproape de trei ori mai 
mare decît întreaga producție 
de semifabricate din 1959 ; la 
fabricile Turda și Medgidia au 
intrat în funcțiune 4 linii de 
ciment, a căror capacitate de 
producție esta de două ori 
mai mare decît cea realizată 
în 1948 de toate fabricile din 
țară.

O atenție deosebită s-a a- 
cordat înzestrării și moderni
zării transporturilor. în 1963, 
transporturile au fost dotate 
cu 58 locomotive Diesel elec
trice, 4 500 vagoane de marfă, 
(în echivalent pe 2 osii), 4 200 
autocamioane și autobasculan
te și peste 600 autobuze. Pe 
secțiunea de cale ferată elec
trificată Brașov-Predeal sînt 
în curs de terminare lucrările 
de experimentare a tipurilor 
de locomotive electrice. în 
vederea adoptării soluției de
finitive. Capacitatea de trans
port a flotei maritime a fost 
mult sporită în anii șesenalu- 
lui prin dotarea cu cargouri 
și tancuri petroliere, iar capa
citatea flotei fluviale aproape 
s-a dublat anul acesta față de 
1959. A continuat acțiunea de 
dotare a porturilor cu utilaje 
modeme de mare productivi
tate.

La progresele însemnate ob
ținute în realizarea programu
lui de investiții, o contribuție 
importantă a avut-o îmbună
tățirea muncii de proiectare, 
de organizare și execuție a 
lucrărilor pe șantiere, precum 
și preocuparea sporită a be
neficiarilor de investiții pen
tru folosirea gos-podărească a 
fondurilor ce le-au fost în
credințate. în toate ramurile 
dispunem în prezent de orga
nizații specializate de proiec
tare, în măsură să asigu
re documentația tehnică pen
tru întreaga gamă de con
strucții ce se realizează în

(Continuare în pag. a Il-a)



Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1963

și cu privire la planul de stat pe anul 1964
prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer

(Urmare din pag. I) 

țara ~ noastră, și care colabo
rează larg cu organizațiile si
milare din alte țări.

★
Succesele în dezvoltarea e- 

conomlel în primii patru ani 
ai planului de șase ani do
vedesc în mod grăitor că sar
cinile trasate de cel de-al 
III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn au o mare 
forță mobilizatoare, înfăptui

Sarcinile planului de stat 
pe anul 1964 în domeniul 

industriei
Tovarăși,

Planul de stat pe anul 1964 
examinat și aprobat recent 
de Plenara C.C. al P.M.R, 
prevede în continuare sarcini 
importante în vederea dezvol
tării bazei tehnice-materiale 
a socialismului și asigură 
creșteri susținute în toate do
meniile de activitate. Preve
derile planului pe anul 1964 
reflectă și ele orientarea ge
nerală stabilită de cel de-al 
III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn, de dez
voltare echilibrată, armonioa
să a întregii economii, de 
extindere necontenită a pro
gresului tehnic și de creștere 
a eficienței economice în fie
care ramură.

în perioada iulie-octombrie 
a.c. au participat — ca și în 
anii precedenți — la dezbate
rea sarcinilor de plan pe 
1964 un număr mare de lu
crători din întreprinderi, mi
nistere, sfaturi populare, care 
îndrumați de organele de 
partid au contribuit la îm
bunătățirea indicatorilor și la 
asigurarea condițiilor pentru 
îndeplinirea obiectivelor pre
văzute.

Sarcinile planului de stat 
pe anul 1964 au fost exami
nate în lumina obiectivelor 
prevăzute de Directivele Con
gresului și a realizărilor obți
nute în primii patru ani, ți- 
nînd seama de potențialul 
economiei, de resursele mate
riale și financiare existente. 
Ritmul susținut constituie, în 
continuare, trăsătura caracte
ristică a dezvoltării industriei.

Producția industrială în 1964 
va fi de 1,95 ori mai mare de- 
cît în anul 1959, ceea ce arată 
că sarcina trasată de cel de-al 
III-lea Congres, de a se obți
ne în anul 1965 o producție de 
2,1 ori mai mare decît în 1959, 
va fi îndeplinită,

Acordîndu-se prioritate dez
voltării ramurilor producă
toare de mijloace de produc
ție, în anul viitor se prevede 
creșterea producției grupei A 
cu 13 la sută, iar a bunurilor 
de consum — grupa B — cu 
aproape 10 la sută. Prin pu
nerea în funcțiune a unor noi 
capacități, producția de ener
gie electrică va crește cu 23 
la sută față de 1963 ; va spori, 
în continuare, cu circa 15 la 
sută față de anul acesta pro
ducția industriei constructoare 
de mașini, iar producția in
dustriei chimice — cu aproape 
23 la sută. în industria me
talurgiei feroase, producția 
anului 1964 se apropie de 
prevederile pentru 1965 din 
planul de șase ani, iar pro
ducția industriei construcțiilor 
de mașini și industriei lemnu
lui depășește nivelul stabilit 
pentru ultimul an al șesena- 
lului. Creșteri susținute se 
vor realiza și în producția 
industriei ușoare, care va fi 
în 1964 cu peste 9 la sută 
mai mare decît în 1963, pre
cum și în industria alimen
tară — cu peste 11 la sută 
mai mare.

îndeplinirea planului de 
producție este strîns legată 
de intrarea în funcțiune în 
toate ramurile a noilor capa
cități la termenele prevăzute. 
Aceasta se referă în primul 
rînd la unele ramuri de bază 
cum sînt: energia electrică, 
siderurgia, industria chimică, 
unde creșterea planificată a 
producției urmează să fie 
obținută în mare parte pe 
seama unităților noi. Astfel, 
agregatele energetice, care 
vor fi date în funcțiune în 
cursul anului 1964 și care în
sumează 650 MW, reprezintă 
peste un sfert din întreaga 
putere instalată existentă. A- 
proape întreaga creștere a 
producției de oțel se va ob
ține pe seama celor două 
cuptoare Martin de 400 tone, 
care intră în exploatare în 
anul viitor la Combinatul si
derurgic Hunedoara. Produc
ția planificată pentru capaci
tățile care urmează să intre 
în funcțiune în cursul anului 
1964, are o pondere aprecia
bilă în industria chimică, mai 
ales în domeniul îngrășămin
telor, acidului sulfuric, fibre
lor chimice, celulozei și hîr- 
tiei. Intrarea în funcțiune a 
fabricii de celofibră din Com
binatul de la Brăila și a in
stalației de fibre sintetice 
melană de la Săvinești, a 
căror producție va reprezenta 
în anul viitor mai mult de o 
treime din consumul total de 
fibre chimice al industriei de 
bumbac și lînă, are o impor
tanță deosebită pentru reali
zarea planului în industria 
ușoară.

rea prevederilor dtn Directive 
constituind obiectivul central 
al activității de partid și de 
stat. Realizările economice și 
social-culturale obținute pînă 
în prezent constituie un prilej 
de îndreptățită mîndrie pen
tru oamenii muncii și tot
odată un îndemn de a munci 
cu și mai multă rîvnă pentru 
îndeplinirea sarcinilor prevă
zute în penultimul an al șese- 
naiului. (Aplauze puternice).

O problemă tot atît de im
portantă ca și respectarea ter
menelor de intrare în funcțiu
ne a noilor unități, o constituie 
realizarea parametrilor teh- 
nico-economici, îndeplinirea 
indicilor mobilizatori de folo
sire a noilor capacități, pre- 
văzuți în planul pe anul 
viitor. Performanțele tehnice 
obținute în ultimii ani în 
uzinele noi de mare comple
xitate, dovedesc că parametrii 
proiectați pot fi realizați în- 
tr-un termen relativ scurt, 
prin măsuri organizatorice 
corespunzătoare și prin pre
gătirea din timp a cadrelor. 
La complexul de reformare 
catalitică de la Rafinăria 
Brazi, indicii tehnico-econo- 
mici din proiect au fost rea
lizați după 5—7 luni de la in
trarea în funcțiune ; noul 
laminor de sîrmă de la Com
binatul siderurgic Hunedoara 
a atins productivitatea orară 
proiectată în cursul primului 
an de funcționare ; la combi
natele de industrializare a 
lemnului de la Blaj, Rm. 
Vîlcea, Gherla secțiile de plăci 
au obținut producția prevă
zută în proiect din al doilea 
an de la intrarea în funcțiune, 
iar fabricile de zahăr de la 
Luduș și Bucecea au depășit 
capacitatea nominală după al 
doilea an.

Terminarea în timp util a 
lucrărilor de investiții și a 
probelor tehnologice, astfel 
încît noile capacități să intre 
în exploatare la termenele 
stabilite și să dea producția 
în cantitățile și calitatea pla
nificată, este o sarcină prin
cipală a tuturor ministerelor 
și întreprinderilor.

★

Introducerea și extinderea 
tehnicii noi în toate ramurile 
economiei naționale consti
tuie în continuare una din 
căile principale pentru ridi
carea permanentă a produc
tivității muncii și obținerea 
unor ritmuri înalte de creș
tere a producției. O deosebită 
însemnătate prezintă sarcini
le referitoare la asimilarea de 
mașini, utilaje și instalații 
noi, nivelul tehnic și calita
tea acestora exercitînd o in
fluență hotărîtoare asupra in
dicatorilor tehnico-economici 
ai producției. Pentru a înde
plini aceste sarcini, în ultimii 
ani ne-am orientat în mai 
mare măsură spre achizițio
narea de licențe, documenta
ții tehnice, modele pentru 
mașini și utilaje de înaltă teh
nicitate. Aceasta ne permite 
să organizăm producția, să a- 
similăm noile produse la ni
velul tehnicii celei mai înalte, 
economisind totodată însem
nate eforturi materiale și bă
nești, reducînd la minimum 
timpul de însușire.

Avantajele obținute prin 
însușirea unor produse la ni
velul tehnicii mondiale, ca 
noile instalații de foraj, unele 
mașini agricole, tractoarele 
recent introduse în fabricație, 
unele tipuri de mașini-unelte, 
utilajele pentru industria 
lemnului, sînt bine cunos
cute.

Ținînd seama de efectele 
pozitive multilaterale pe care 
le are asupra întregii econo
mii calitatea ridicată a pro
duselor industriei construc
toare de mașini, s-a avut în 
vedere să se asigure prin pla
nul de asimilare a utilajelor 
noi, condițiile materiale pen
tru realizarea de produse cu 
un înalt nivel calitativ. Preo
cuparea de bază în perioada 
de însușire trebuie concentra
tă asupra calității și în acest 
scop este necesar ca între
prinderile să primească sar
cini cantitative de produc
ție pentru noile produse, nu
mai după ce, prin omologa
rea acestora, s-au confirmat 
condițiile de nivel tehnic și 
de calitate, avute în vedere la 
aprobarea asimilării lor. Dată 
fiind complexitatea produse
lor noi, producția de serie 
trebuie să înceapă numai 
după ce au fost rezolvate 
toate problemele tehnice ale 
asimilării, iar muncitorii, teh
nicienii și inginerii au fost te
meinic pregătiți și stăpinesc 
pe deplin partea din procesul 
de producție ce le revine. Im
portanța acestor măsuri apare 
și mai evidentă, dacă ne gîn- 
dim la faptul că în diferitele 
ramuri ale economiei un vo
lum din ce în ce mai mare 
de producție va fi realizat pe 
seama noilor mașini și utilaje. 
Planul tehnic pe 1964 cuprin
de sarcini de asimilare a unor 

importante utilaje energetice 
grele, a numeroase tipuri noi 
de mașini-unelte, utilaje pen
tru industria chimică și ali
mentară, noi mijloace de 
transport, utilaje pentru con
strucții, echipamente electro
tehnice și altele, care vor in
fluența în mare măsură indi
cii de productivitate, costuri
le, calitatea produselor și a 
proceselor tehnologice în ra
murile unde vor fi utilizate, 
îndeplinirea planului tehnic 
este o sarcină care cere mo
bilizarea conducerilor și a tu
turor cadrelor tehnice de con
cepție din întreprinderi, ca
pabile să realizeze produse 
moderne de înaltă calitate.

★

Valorificarea superioară a 
resurselor naturale, obiectiv 
important trasat de cel de-al 
III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn, se reali
zează cu succes, prin planul 
de stat pe 1964, fiind create 
condiții pentru îndeplinirea și 
depășirea prevederilor din Di
rective. Rezultatele favorabi
le obținute în industria petro
lieră și în industria lemnului

Creșterea producției de cereale, 
a șeptelului și a celorlalte 

ramuri ale agriculturii
Tovarăși,
în agricultură, sarcina prin

cipală rămîne în continuare 
creșterea producției de cerea
le, factor hotărîtor în dezvol
tarea celorlalte ramuri agri
cole și în primul rînd a creș
terii animalelor. Pentru mări
rea terenului arabil și asigu
rarea unei mai bune folosiri 
a terenurilor din lunca Dună
rii se prevede ca în 1964 să se 
execute în continuare îndi
guiri pe 87,5 mii ha, desecări 
pe 47 mii ha și completări la 
amenajări mai vechi pe 36 
mii ha. In acest scop este ne
cesar să se asigure de către 
Comitetul de Stat al Apelor, 
întocmirea în termen a do
cumentațiilor, să se execute 
la un nivel superior lucrările 
hidroameliorative, iar Consi
liul Superior al Agriculturii 
să întocmească documentația 
pentru organizarea interioară 
a incintelor și să asigure do
tarea corespunzătoare a gos
podăriilor agricole de stat 
care vor exploata aceste tere
nuri.

Pentru recolta anului 1964 
s-au însămînțat în această 
toamnă 3,1 mii. ha cu grîu. 
Unitățile agricole de stat au 
însămînțat 510 mii ha, cu a- 
proape 140 mii ha mai mult 
decît în 1963, iar gospodăriile 
agricole colective — 2,5 mii. 
ha, cu 40 mii ha mai mult. 
Printr-o mai bună organizare 
a muncii și prin folosirea mai 
intensă a mijloacelor mecani
zate s-a reușit să se termine 
însămînțarea întregii supra
fețe de grîu la un nivel agro
tehnic superior. Suprafața 
cultivată cu porumb se preve
de să ajungă la 3,6 mii. ha, 
cu 160 mii ha mai mult decît 
în 1963. Unitățile agricole de 
stat vor cultiva 520 mii ha de 
porumb, cu 60 mii ha mai 
mult decît în 1963, iar gospo
dăriile agricole colective 2,3 
mii. ha, cu peste 100 mii ha 
mai mult.

In acest an, s-au executat 
ogoare pentru culturile de 
primăvară — lucrare de bază 
pentru obținerea unui spor de 
producție — pe o suprafață de 
peste 4 mii. ha, cu circa 400 
mii ha mai mult decît în anul 
precedent.

Se prevede ca în 1964 să se 
însămînțeze 190 mii ha cu 
sfeclă de zahăr și 473 mii ha 
cu floarea-soarelui. Dat fiind 
că aceste culturi asigură ve
nituri mari gospodăriilor co
lective și sînt deosebit de im
portante pentru economia na
țională atît în asigurarea ne
voilor interne cît și la export, 
este necesar ca Consiliul Su
perior al Agriculturii și or
ganele agricole locale să ia 
măsuri pentru însămînțarea 
lor pe loturi cît mai mari, în 
zonele cele mai favorabile și 
cu tradiție. In acest fel se vor 
putea introduce pe scară mai 
largă metodele agrotehnice 
avansate și se vor obține pro
ducții sporite.

Una din măsurile impor
tante menite să ducă la creș
terea producției în gospodă
riile agricole de stat este pro
filarea judicioasă, specializa
rea acestora în funcție de 
condițiile pedoclimatice din 
fiecare zonă, corespunzător 
nevoilor economiei naționale. 
Gospodăriile agricole de stat, 
care au terenuri în incintele 
îndiguite din lunca Dunării, 
au obținut, de pe întreaga su
prafață cultivată cu porumb, 
producții medii de 4 500—5 700 
kg la ha, ca de exemplu : Pie- 
troiu, care a realizat pe o su
prafață de aproape 3 800 ha 
peste 5 700 kg la ha, din care 

arată necesitatea extinderii 
acestei acțiuni. Analiza struc
turii actuale a produselor de 
bumbac și a sortimentelor de 
încălțăminte arată că există 
posibilități pentru valorifica
rea mai bună a materiilor pri
me, prin realizarea unor sorti
mente noi, calitativ superioa
re, cu valoare de întrebuin
țare mai ridicată, în concor
danță cu interesele masei de 
consumatori și ale economiei 
naționale.

Un rol deosebit de impor
tant în orientarea continuă a 
producției bunurilor de con
sum îl are comerțul socialist. 
Pe baza unei cunoașteri te
meinice a cererilor consuma
torilor, el trebuie să intervină 
activ pentru a determina in
dustria să producă sortimen
te superioare, solicitate de 
populație. In același timp, 
Ministerul Comerțului Inte
rior trebuie să acorde tot mai 
multă atenție reclamei co
merciale, pentru a face cu
noscute însușirile noilor pro
duse, contribuind prin aceas
ta la îndrumarea gustului și 
cerințelor consumatorilor.

pe 1 700 ha terenuri irigate 
7 500 kg la ha ; gospodăria a- 
gricolă de stat Cocargeaua pe 
1 400 ha peste 4 500 kg la ha ; 
iar gospodăria agricolă de stat 
Dudești pe 1 200 ha o produc
ție de peste 5 000 kg la ha. A- 
ceste rezultate dovedesc ma
rile posibilități pe care le au 
gospodăriile agricole de stat 
din lunca Dunării, de a realiza 
recolte sporite și stabile și de 
a livra cantități tot mai mari 
de porumb.

Experiența ne arată că cea 
mai bună metodă de a realiza 
creșterea de bovine și porcine 
pentru carne, precum și mări
rea efectivelor și producției 
vacilor de lapte este creșterea 
acestora în ferme de tip indus
trial, în care se asigură o fu
rajare științifică, sporirea în
semnată a producției și pro
ductivității muncii și reduce
rea prețului de cost. In acest 
sens planul de stat pe anul 
1964 al gospodăriilor agricole 
de stat prevede concentrarea 
investițiilor pentru creșterea 
animalelor numai în ferme de 
tip industrial.

In gospodăriile agricole co
lective măsurile luate pînă in 
prezent au creat condiții care 
asigură, în anul 1964, creșterea 
numărului de animale, în cea 
mai mare parte din prăsilă 
proprie.

Producătorii individuali cît 
și colectiviștii dețin în proprie
tate personală efective mari 
de vaci, oi, porci și păsări, cu 
pondere importantă în produc
ția totală de carne, lapte, ouă 
șî lînă. Pentru sporirea apor
tului acestora la creșterea pro
ducției animale este necesar ca 
zonele de munte cu întinsele 
lor suprafețe de pășuni și fine
țe naturale, să fie mai bine fo
losite de către producătorii in
dividuali, să fie sprijiniți ță
ranii colectiviști pentru a mări 
producția obținută de la ani
malele proprietate personală.

Ținînd seama de însemnă
tatea deosebită a cointeresării 
materiale a producătorilor în 
creșterea unui număr cît mai 
mare de animale, conducerea 
de partid și de stat a luat mă
suri pentru majorarea prețu
rilor de contractare la ani
male, la care se adaugă re
centele avantaje acordate co
lectiviștilor și producătorilor 
individuali din zonele de 
munte. Producătorii indivi
duali și țăranii colectiviști, 
care vor contracta cu statul 
animale și produse animale 
proprietate personală, vor pu
tea cumpăra unele cantități de 
concentrate din fondul cen
tralizat pentru completarea 
necesarului de furaje. Pentru 
ca aceste importante măsuri 
de cointeresare să dea cît mai 
bune rezultate, este necesar 
ca gospodăriile agricole colec
tive, membrii colectiviști și 
producătorii individuali din 
zonele de munte să fie îndru
mați de organele agricole pen
tru a obține o producție spori
tă de furaje, atît pe terenurile 
cultivate cît și pe pășunile și 
fînețele naturale, urmărind 
totodată recoltarea la timp și 
folosirea lor rațională.

In vederea asigurării unei 
producții de legume într-un 
sortiment cît mai variat și pe 
o perioadă mai mare de timp, 
se va mări suprafața de sere 
în gospodăriile agricole de 
stat, iar gospodăriile agricole 
colective vor primi contraplată 
materialele necesare pentru a 
construi o suprafață de 200 ha 
de răsadnițe. Unitățile contrac
tante și organele agricole vor 
trebui să se preocupe în mod 

deosebit de mărirea produc
ției de cartofi timpurii, rădă- 
cinoase și alte legume.

Se prevede dotarea în con
tinuare cu mijloace mecani
zate a agriculturii, care va 
primi în anul 1964 un număr 
de peste 10 mii tractoare* a- 
proape 4 mii semănători, 3 
mii combine pentru recoltat 
păioase și alte mașini agrico
le ; lucrările agricole vor pu
tea fi astfel executate în mai 
bune condiții și în termene 
mai scurte, ceea ce va duce la 
obținerea unui spor de pro
ducție. Cantitatea de îngrășă
minte minerale ce se va livra 
agriculturii în anul 1964 va 
crește cu 20 la sută față de 
1963.

Terminarea colectivizării a- 
griculturii și creșterea bazei 
tehnice-materiale a acesteia 
creează posibilități de valorifi
care a rezervelor de care dis
punem pentru mărirea pro
ducției și odată cu aceasta 
pentru sporirea fondului de 
stat de produse agricole. La 
creșterea producției agricole 
trebuie să-și aducă contribu
ția nu numai lucrătorii din a- 
gricultură, ci și din celelalte 
ramuri ale economiei. Munca 
lucrătorilor din gospodăriile 
agricole de stat și colective 
trebuie să fie sprijinită în 
modul cel mai activ, prin pro
ducerea de mașini agricole tot 
mai bune, asigurarea la timp 
cu îngrășăminte chimice și 
insectofungicide, o mai bună 
organizare a transporturilor 
solicitate de agricultură, exe
cutarea în cele mai bune con
diții a construcțiilor agricole, 
precum și prin multiple alte 
activități care au legătură cu 
dezvoltarea producției agri
cole.

Realizările obținute pînă în 
prezent de către unitățile a- 
gricole socialiste în înfăptui
rea programului de măsuri a- 
doptat de conducerea de 
partid și de stat în vederea 
sporirii producției agricole, 
măsurile de cointeresare luate 
sînt un imbold pentru lucră
torii din agricultură de a-și 
spori eforturile pentru obți
nerea unor cantități tot mai 
mari de produse agricole, la 
un preț de cost scăzut. Spo
rirea producției agricole este 
una din condițiile principale

Importante investiții 
pentru avîntul forțelor 

de producție
Tovarăși,

Pentru lărgirea bazei teh
nice-materiale a producției, 
volumul investițiilor din fon
durile statului va fi în 1964 df* 
38,8 miliarde lei, cu 13 la sută 
mai mare decît realizările 
anului în curs ; se ajunge ast
fel ca nivelul investițiilor în 
1964 să depășească cu 1,8 mi
liarde lei prevederile pentru 
anul 1965. Fondurile alocate 
sînt orientate cu precădere 
spre marile șantiere, îndeo
sebi din industria siderurgi
că, chimică, energetică. Peste 
57 la sută din volumul total 
al investițiilor pe 1964 sînt 
destinate industriei, care pri
mește astfel în 1960—1964 a- 
proape 85 miliarde lei. Pentru 
dezvoltarea agriculturii, s-au 
alocat în aceeași perioadă in
vestiții de circa 21 miliarde 
lei. Numai în anul viitor se 
vor investi în această ramură 
aproape 5 miliarde lei, din 
care 1,4 miliarde lei destinate 
mecanizării lucrărilor și a- 
proape 500 milioane lei pen
tru hidroameliorații, în cadrul 
acțiunii de valorificare a noi 
terenuri din lunca inundabilă 
a Dunării. In vederea dezvol
tării bazei tehnice a trans
porturilor, se asigură în anul 
viitor fonduri sporite de a- 
proape 4 miliarde lei.

Importanța hotărîtoare pe 
care o au investițiile în creș
terea forțelor de producție și 
obținerea unui ritm susținut 
de dezvoltare a economiei na
ționale determină necesitatea 
îmbunătățirii continue a acti
vității în acest domeniu, prin 
folosirea cu spirit gospodăresc 
a fondurilor, scurtarea ter
menelor de punere în func
țiune a noilor capacități, rea
lizarea lucrărilor la un înalt 
nivel tehnic și calitativ. Efor
turile desfășurate în această 
direcție în perioada planului 
de șase ani își găsesc reflec
tarea în sporirea eficienței e- 
conomice a investițiilor. Ast
fel, în industrie, volumul pro
ducției a crescut în anul 1962, 
față de 1959, de două ori mai 
repede decît au sporit fondu
rile fixe productive. Creșterea 
eficienței investițiilor se con
cretizează și în faptul că în 
ultimii ani au fost puse în 
funcțiune obiective importan
te în termene mult mai scur
te decît în trecut. La Combi

pentru creșterea venitului na
țional și întărirea potențialu
lui economic al țării.

Tovarăși,

Politica partidului nostru de 
dezvoltare multilaterală și 
complexă a economiei națio
nale creează an de an noi po
sibilități pentru lărgirea rela
țiilor economice externe. Ca 
urmare a creșterii producției 
industriale și agricole, prevă
zute în planul pe anul 1964, 
schimburile comerciale cu 
străinătatea Vor spori cu cir
ca 10 la sută față de 1963. în 
acest fel, volumul comerțului 
exterior va fi de peste două 
ori mai mare decît cel reali
zat în 1959, depășindu-se în 
1964 nivelul avut în vedere 
inițial pentru anul 1965. Vor 
fi intensificate în continuare 
și în anul viitor relațiile eco
nomice cu țările socialiste și 
se va dezvolta comerțul cu 
celelalte țări.

Creșterea livrărilor de măr
furi pentru export reflectă ca
pacitatea sporită a economiei 
noastre de a realiza produse 
de nivel tehnic și calitativ ri
dicat, corespunzător cerințe
lor pieții externe. In cadrul 
exportului sporește continuu 
ponderea produselor indus
trializate, creșteri mai impor
tante urmînd a se realiza în 
1964 la produsele industriei 
chimice, constructoare de ma
șini, ale industriei lemnului, 
alimentare, ușoare și altele.

Dezvoltarea în ritm susți
nut a producției în toate ra
murile și creșterea însemnată 
a investițiilor determină spo
rirea în continuare și în anul 
1964 a importurilor de mij
loace de producție, îndeosebi 
de mașini și utilaje, precum și 
a unor bunuri de consum. 
Creșterea an de an a expor
tului constituie calea prin 
care se asigură aceste impor
turi. Datorită fa'ptului că în 
anul 1964 întreprinderile de 
comerț exterior vor apare pe 
piața externă cu cantități 
sporite de mărfuri, între care 
unele produse noi, va trebui 
să acordăm o atenție deose
bită îmbunătățirii calității și 
prezentării produselor, lărgirii 
sortimentelor, precum și asi
gurării unor termene de li
vrare corespunzătoare. în ace
lași timp vor trebui luate mă
suri de prospectare a pieții 
externe în vederea asigurării 
în condiții cît mai bune și la 
termen a importurilor ne
cesare.

natul siderurgic Hunedoara, 
linia de laminoare pentru pro
file ușoare a fost pusă în 
funcțiune în numai 16 luni, 
iar cea de semifabricate în 17 
luni, secția de cupru electro
litic la Uzina Baia Mare în 18 
luni, fabrica de formaldehidă 
de la Combinatul chimic „Vic
toria" în 11 luni, Fabrica de 
conserve de legume de la O- 
vidiu-Constanța în 9 luni. La 
aceste rezultate au contribuit 
concentrarea fondurilor de in
vestiții și a mijloacelor mate
riale pe principalele lucrări 
productive, esențiale pentru 
economia națională, precum și 
creșterea înzestrării tehnice și 
a experienței organizațiilor de 
construcții-montaj.

Linia adoptată de partidul 
nostru, la indicația tovarășu
lui Gh. Gheorghiu-Dej, de a 
concentra fondurile materiale 
și bănești îndeosebi pentru 
continuarea în ritm susținut a 
lucrărilor pe șantierele în
cepute, mai ales la marile 
combinate și complexe indus
triale, se reflectă și în preve
derile planului de investiții 
pe 1964. Această concentrare 
de mijloace se exprimă și în 
faptul că la o creștere a in
vestițiilor cu 13 la sută față 
de anul 1963, volumul fondu
rilor fixe sporește în anul 
viitor cu 20 la sută. In unele 
ramuri, creșterea este deosebit 
de însemnată : în chimie se 
va pune în funcțiune un 
volum de fonduri fixe de 
circa 3 ori mai mare decît se 
realizează în anul 1963, în 
industria energiei electrice 
acest volum crește cu 50 la 
sută, iar în industria ușoară 
de aproape 2 ori față de acest 
an.

Pentru a asigura fondurile 
materiale și bănești necesare 
punerii în funcțiune a obiec
tivelor de mare importanță 
prevăzute pentru 1964, econo
mia noastră face un efort în
semnat ; de aceea este esen
țial ca roadele așteptate să fie 
obținute în termen cît mai 
scurt. Problema centrală a 
planului de investiții pe anul 
1964 o constituie grăbirea 
execuției și punerii în func
țiune, în primul rînd la lucră
rile începute. In aceste con
diții și ținînd seama de resur
sele de care dispune economia, 
în 1964 se va deschide un 
număr relativ restrîns de șan
tiere noi, în principal pentru 

obiecte care au utilajele con
tractate sau a căror realizare 
este nemijlocit legată de in
trarea în funcțiune a unor 
capacități în curs de con
strucție.

Concentrarea investițiilor pe 
mari obiective creează premi- 
zele pentru realizarea unui 
ritm susținut de execuție în 
tot cursul anului. Experiența 
a dovedit că pe șantierele 
unde s-au luat din timp mă
suri concrete care să asigure 
desfășurarea normală a lucră
rilor, rezultatele obținute au 
fost satisfăcătoare. Continui
tatea și ritmicitatea execuției 
sînt indisolubil legate de a- 
provizionarea ritmică a șan
tierelor cu materiale în sorti
mentele și cantitățile prevă
zute, cu utilaje tehnologice și 
utilaje de construcții cores
punzătoare, cu proiecte de 
execuție, precum și de asigu
rarea cu forța de muncă cali
ficată. Față de volumul mare 
de lucrări de construcții-mon- 
taj și de amploarea șantierelor 
în continuare, eșalonarea ju
dicioasă a lucrărilor pe fiecare 
șantier, ca și fundamentarea 
temeinică a graficelor de exe
cuție și respectarea lor cu 
strictețe capătă în anul 1964 
o însemnătate sporită. Măsura 
luată în cadrul planului pe 
1964, de a se introduce în plan 
investiții noi numai pe baza 
graficelor de eșalonare a în
tregii lucrări și a proiectelor 
de execuție pentru întregul 
volum de construcții ce ur
mează a se executa în 1964, 
creează condiții ca toate mi
nisterele și sfaturile populare 
să ia măsuri practice care să 
asigure continuitatea lucrări
lor și 'a aprovizionării cu 
materiale, folosirea rațională 
a utilajelor și mijloacelor de 
transport și, ca o consecință, 
respectarea termenelor de dare 
în folosință a obiectivelor 
respective.

Pentru repartizarea judi
cioasă a materialelor, este 
important să se stabilească 
pentru fiecare lucrare canti
tățile necesare, pe baza pro
iectelor de execuție. In acest 
scop, toate ministerele trebuie 
să ia măsuri de accelerare a 
terminării proiectelor de exe
cuție pentru totalitatea lu
crărilor cuprinse în plan.

Tovarăși,

Promovarea consecventă a 
progresului tehnic în econo
mie, prin înzestrarea sistema
tică a tuturor ramurilor cu 
utilaje perfecționate, extinde
rea mecanizării și automati
zării, îmbunătățirea perma
nentă a proceselor de produc
ție asigură creșterea susținută 
a productivității muncii care, 
în comparație cu anul 1963, 
va spori în 1964 cu 9,2 la sută 
în industrie și cu 7,2 la sută 
în construcții.

Pentru îndeplinirea acestor 
sarcini, care necesită eforturi 
susținute — chiar de la înce
putul anului — ministerele și

Sporirea venitului național — 
baza reproducției socialiste 

lărgite și a ridicării continue 
a bunăstării oamenilor muncii

Tovarăși,

Creșterea producției indus
triale și dezvoltarea celorlalte 
ramuri ale economiei, mări
rea productivității muncii șl 
reducerea prețului de cost de
termină sporirea în continua
re a venitului național, baza 
reproducției socialiste lărgite 
și a ridicării bunăstării oa
menilor muncii. In întreaga 
perioadă care a trecut de la 
cel de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
s-a acordat o atenție deose
bită utilizării judicioase a ve
nitului național, îmbinării cît 
mai eficiente a resurselor 
destinate dezvoltării produc
ției cu cele folosite pentru 
creșterea consumului popu
lației. Această orientare se 
reflectă în întregime și în 
planul pe anul viitor care 
prevede, paralel cu sporirea 
însemnată a investițiilor, alo
carea unor fonduri importan
te pentru ridicarea nivelului 
de trai material și cultural.

Corespunzător cu creșterea 
veniturilor populației și deci 
a puterii sale de cumpărare, 
volumul desfacerilor de măr
furi prin comerțul socialist va 
fi în anul 1964 de 63,7 mi
liarde lei, cu aproape 78 la 
sută mai mare decît realiză
rile anului 1959. In cadrul 
desfacerilor de mărfuri, pro
dusele alimentare vor crește 
cu circa 76 la sută, iar pro
dusele nealimentare cu circa 
79 la sută. Creșteri deosebit 
de mari, în comparație cu 
realizările din anul 1959, au 
loc la vînzările bunurilor de 
uz cultural și gospodăresc ca : 
televizoare, aspiratoare, frigi
dere, mașini electrice de spă
lat. Paralel cu îmbunătățirea 
calității produselor și lărgirea 
sortimentelor, în vederea sa
tisfacerii în cît mai mare mă
sură a cererii consumatorilor, 
este necesar ca ministerele 
producătoare și Ministerul 
Comerțului Interior să urmă
rească îndeaproape livrarea 
ritmică a mărfurilor și orga
nizarea aprovizionării neîn

celelalte organe centrale vor 
trebui să urmărească în mod 
sistematic, în toate întreprin
derile, aplicarea măsurilor de 
îmbunătățire a organizării 
producției și de folosire mai 
bună a tehnicii existente, ri
dicarea sistematică a califi
cării cadrelor.

Continuarea cu perseverență 
a acțiunii de reducere a pre
țului de cost și a cheltuielilor 
de circulație este o sarcină 
principală de a cărei îndepli
nire sînt strîns legate reali
zarea acumulărilor bănești 
necesare finanțării programu
lui de investiții și creșterea 
în continuare a nivelului de 
trai al populației. Prin redu
cerea prețului de cost, se pre
vede realizarea în 1964 a unul 
volum de economii de 3,4 
miliarde lei, cu circa 500 mi
lioane lei mai mare decît în 
1963.

Planul pe anul 1964 urmă
rește în continuare obținerea 
de economii pe seama micșo
rării consumurilor de mate
riale pe unitatea de produs, 
în condițiile îmbunătățirii 
permanente a calității; se pre
vede reducerea cu 3,2 la sută 
a normelor de consum la 
combustibil, cu 2,1 la sută la 
energie electrică, cu 2 la sută 
a indicelui de consum la la
minate în ramura industriei 
construcțiilor de mașini. Cîteva 
dintre realizările obținute do
vedesc rezervele mari de care 
dispunem în domeniul econo
misirii metalului: noul tip de 
tractor are un consum specific 
de metal pe CP cu 32 la sută 
mai mic decît cel anterior, iar 
noul camion „Carpați" cu ca
racteristici mult îmbunătățite, 
are un consum cu circa 10 la 
sută mai redus pe tona de 
capacitate decît camionul 
Steagul Roșu 101 de 4 tone. 
In vederea economisirii meta
lelor feroase și neferoase prin 
înlocuirea cu mase plastice, 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, în cali
tate de consumator principal, 
și Ministerul Industriei Petro
lului și Chimiei, ca producă
tor, vor trebui să se preocupe 
în continuare de extinderea 
utilizării maselor plastice în 
construcția de mașini.

Posibilități însemnate de 
economisire a materialelor și 
în special a metalului și che
restelei, precum și de între
buințare pe scară mai larga 
a materialelor înlocuitoare, 
paralel cu îmbunătățirea cali
tății lucrărilor, există și în 
domeniul construcțiilor. Sar
cini importante revin Comi
tetului de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură șl Siste
matizare, care trebuie să ve
rifice consumurile de mate
riale și să urmărească cu in
sistență introducerea materia
lelor moderne înlocuitoare și 
eliminarea exagerărilor. In 
toate organizațiile de proiec
tare și întreprinderile de con
strucții trebuie sporită pre
ocuparea pentru gospodărirea 
rațională a materialelor.

trerupte a unităților comer
ciale. Pentru dezvoltarea ba
zei tehnice-materiale a co
merțului socialist, în întreaga 
țară se construiesc noi ma
gazine dotate cu mobilier și 
utilaj modern. Ingrijindu-se 
de folosirea cît mai eficientă 
a fondurilor de investiții, Mi
nisterul Comerțului Interior 
va trebui să continue acțiunea 
de modernizare a unităților 
comerciale, astfel încît să se 
asigure utilizarea cît mai de
plină a spațiului comercial și 
promovarea formelor superi
oare de deservire a popu
lației.

★

în scopul dezvoltării învă- 
țămîntului, culturii și ocroti
rii sănătății și pentru alte ac
țiuni social-culturale, au cres
cut an de an cheltuielile sta
tului ; în 1963 ele sînt cu 56 
la sută mai mari decît în 1959 
și vor spori în anul viitor cu 
încă 1,7 miliarde lei. Un o- 
biectiv de mare importanță în 
1964 va fi încheierea genera
lizării învățămîntului de 8 
ani, în urma căruia numărul 
elevilor va crește cu circa 340 
mii. Se va dezvolta capacita
tea de școlarizare în învăță- 
mîntul de cultură generală și 
în învățămîntul superior, pre
cum și cea de cazare a stu
denților, ajungîndu-se ca în 
1964 numărul sălilor de clasă 
să fie cu aproape 40 la sută 
mai mare, iar căminele stu
dențești să-și dubleze capa
citatea față de 1959. Pentru 
dezvoltarea bazei materiale a 
culturii se realizează, în peri
oada 1960—1964, 60 cinemato
grafe și circa 3 400 instalații 
cinematografice la sate. 10 
posturi noi de radioemisie și 
7 stații de televiziune. în do
meniul ocrotirii sănătății, se 
vor aloca în anul viitor fon
duri importante pentru con
tinuarea marilor construcții 
spitalicești moderne din Hu
nedoara, Onești, Constanța, 
Suceava, Baia Mare, Slobozia, 
Medgidia și altele. Creștere»
(Continuare în pag. a IlI-a)
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un medic 
680 locui- 
anul 1959.

numărului de medici va face 
ca în anul 1964 la 
să revină în medie 
tori, față de 770 în

★
în vederea îmbunătățirii 

condițiilor de viață ale oa
menilor muncii, partidul nos
tru acordă o deosebită atenție 
construcției de locuințe în în
treaga țară. Pentru înfăptui
rea programului 
scopul rezolvării 
vă a problemei 
statul învestește 
semnate fonduri 
bănești. în primii patru ani ai 
șesenalului, s-au construit 
numai din fondurile statului 
circa 160 mii apartamente, iar 
în 1964 se vor da în folosință 
încă 54 mii apartamente. A- 
ceasta înseamnă că în perioa
da 1960—1964 peste 800 mii 
persoane beneficiază de locu
ințe noi, pentru care statul a 
alocat aproape 11 miliarde 
lei. Paralel cu dezvoltarea 
construcției de locuințe s-au 
realiz rt importante lucrări de 
alimentare cu apă și canali
zare, de termofjcare, precum 
și de extindere a rețelelor de 
gaze și a transportului în co
mun și alte acțiuni de gospo
dărie comunală. Ținînd sea
ma de nivelul scăzut de echi
pare tehnico-edilitară a ora
șelor de la care s-a pornit, 
statul a trebuit să învestească 
fonduri însemnate în acest 
domeniu, acordînd prioritate 
noilor cartiere de locuințe. în 
anii 1960—1964 volumul in
vestițiilor în gospodăria co
munală reprezintă peste 5 
iniliarde lei. depășindu-se 
prevederile Directivelor. în 
șnul viitor, numărul total al 
breșelor dotate cu instalații 
centralizate de alimentare cu 
apă va ajunge la 145, iar re
țeaua de distribuție a apei va 
spori cu 36 la sută față de 
anul 1959. Termoficarea ur
bană se va dezvolta în conti
nuare, urmînd să fie introdu
să în 1964 și în alte orașe 
cum sînt : Iași, Pitești, Ora
dea, Suceava. O sarcină im
portantă în realizarea cons
trucțiilor de locuințe o consti
tuie scurtarea duratei de exe
cuție și de dare a lor în fo
losință. Ritmul construcțiilor 
de locuințe, realizările arhi-

stabilit în 
în perspecti- 

locuințelor, 
an de an în- 
materiale și

tectonice care contribuie 
modernizarea și înfrumuseța
rea orașelor sînt succese im
portante ale proiectanților și 
constructorilor noștri, care vor 
trebui să-și intensifice efor
turile pentru a realiza an
sambluri cît mai frumoase de 
locuințe durabile și conforta
bile.

O mare amploare a luat 
construcția de locuințe la sate, 
în anii 1960-1963 s-au con
struit din fondurile proprii ale 
populației sătești peste 350 000 
case noi. în aceeași perioadă 
au fost electrificate 2 500 sate 
și s-au radioficat 500. A cres
cut în măsură însemnată vîn- 
zarea de mărfuri către țărăni
me. Toate acestea constituie o 
expresie 
nivelului 
noastre.

elocventă a creșterii 
de trai al țărănimii

a

★

Bugetul de stat supus dez
baterii sesiunii noastre — în
tocmit în concordanță cu pre
vederile planului economic 
— asigură resursele bănești ne
cesare pentru finanțarea tu
turor acțiunilor economice și 
social-culturale prevăzute 
se înfăptui în anul 1964.

Creșterea susținută a pro
ducției materiale și a eficien
ței economice în toate dome
niile de activitate determină 
sporirea resurselor financiare 
ale statului nostru, asigură o 
dezvoltare echilibrată a eco
nomiei, o monedă națională 
consolidată și o circulație bă
nească sănătoasă.

★
Rezultatele îmbucurătoare 

pe care poporul nostru le ob
ține an de an se datoresc 
muncii însuflețite și susținute 
desfășurate sub conducerea 
partidului pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de cel de-al 
III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn pe dru
mul desăvîrșirii construcției 
socialiste. (Aplauze). Sîntem 
încredințați că în 1964, ca și 
în anii precedenți, oamenii 
muncii își vor îndrepta toată 
energia, inițiativa și elanul 
lor creator pentru realizarea 
sarcinilor importante și mobi
lizatoare din planul de stat, 
în penultimul an al șesenalu- 
Iui.' (Aplauze puternice, pre
lungite).

Din însărcinarea guvernului 
vă prezint, spre examinare și 
aprobare, proiectul bugetului 
de stat al Republicii Populare 
Romîne pe anul 1964.

Indicatorii proiectului de 
buget ca și sarcinile planului 
de stat pe baza cărora au fost 
elaborați, demonstrează, cu 
mare forță de convingere, îna
intarea fermă a poporului 
nostru pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste.

în primii patru ani ai șese- 
nalului, oamenii muncii au 
obținut succese în toate do
meniile activității economice. 
Bugetele au o bază trainică 
de venituri și se încheie în 
fiecare an cu excedente, cir
culația bănească se desfășoară 
normal, moneda noastră na
țională devine tot mai puter
nică.

Bugetul de stat pe anul 1963 
se îndeplinește în condiții 
bune. Potrivit datelor preli
minate, veniturile însumează 
82,010 miliarde lei, iar chel
tuielile — 78,410 miliarde lei. 
Excedentul bugetar, care a 
fost planificat la 1 miliard 
lei, se ridică la 3,600 miliarde 
de lei.

Sarcina trasată de Congre
sul al III-lea al P.M.R. pri
vind creșterea resurselor fi-

nanciare ale statului pe calea 
îmbunătățirii activității între
prinderilor și organizațiilor e- 
conomice, este îndeplinită în 
mod consecvent. Ca urmare a 
ritmului înalt de dezvoltare a 
economiei naționale, venituri
le pe care bugetul le obține 
din economia socialistă sînt 
în anul 1963 cu 30.703 miliar
de lei mai mari decît realiză
rile din anul 1959. O aseme
nea creștere este superioară 
celei realizate între anii 
1950 și 1959, adică într-un în
treg deceniu.

Datorită îndeplinirii și de
pășirii indicatorilor planului 
de stat, bugetul asigură inte
gral și la timp fondurile ne
cesare dezvoltării economiei 
naționale și acțiunilor 
racter social-cultural, 
nul
tare pentru economia 
nală și pentru acțiunile so
cial-culturale se prelimină la 
69,944 miliarde lei, cu o creș
tere de 28,770 miliarde lei față 
de anul 1959.

Rezultatele obținute în în
deplinirea planului economic 
și a bugetului sînt o confir
mare strălucită a justeței po
liticii partidului și guvernului 
și creează condițiile pentru 
realizarea în anul 1964 a unor 
sarcini economice și financi
are sporite.

Cheltuielile bugetului

1963, cheltuielile

cu ca- 
în a- 
buge- 
națio-

Resursele bugetare sporite 
acoperă nevoile de fonduri 
pentru finanțarea programu
lui de investiții, a acțiunilor 
sociale și culturale, precum și 
a celorlalte sarcini prevăzute 
în planul de stat pe anul 1964.

în proiectul de buget, alo
cațiile pentru finanțarea eco
nomiei naționale sînt planifi
cate în sumă de 58,482 mi
liarde lei, cu 7,438 miliarde lei 
mai mult decît realizările pre
liminate pe anul în curs. Pe 
lîngă finanțarea de la buget, 
întreprinderile și organizațiile 
economice socialiste vor uti
liza credite bancare, al căror 
sold la sfirșitul anului 1964 se 
va ridica la 39,700 miliarde 
lei, precum și însemnate fon
duri proprii.

Fondurile destinate acțiuni
lor social-culturale se ridică 
la 20,635 miliarde lei, cu o 
creștere de 1,735 miliarde lei 
față de cheltuielile prelimi
nate în anul 1963.

Cheltuielile pentru apărare 
sînt prevăzute în sumă de 
4,110 miliarde lei, reprezen- 
tînd 4,5 la sută din totalul 
cheltuielilor bugetare, față de 
5,1 la sută în anul 1963.

Sporirea cheltuielilor buge
tului dovedește capacitatea 
statului nostru de a mobiliza 
resurse materiale și financiare 
tot mai mari, în scopul dez
voltării economiei naționale șl 
ridicării 
lui de 
muncii.

Finanțarea economiei

sistematice a nivelu- 
trai al oamenilor

naționale

Proiectul
de stat pe

Veniturile
în proiectul de buget pe 

anul viitor, veniturile sînt în
scrise în sumă de 92,132 mi
liarde lei, cu un spor de 10,122 
miliarde lei față de realiză
rile preliminate pe anul 1963, 
iar cheltuielile sînt înscrise 
în sumă de 91,232 miliarde lei, 
cu 12.822 miliarde lei mai 
mult decît în anul 1963. Ex
cedentul bugetar se planifică 
la 900 milioane lei.

jz/f coiicm anunța
Îndeplinirea pianului anual

Sondorii din întreaga 
fără

Sondorii din întreaga țară 
au îndeplinit cu șapte 
zile înainte de termen 

planul anual de foraj, săpînd 
cu aproape 100 000 metri mai 
mult decît în întreg anul tre
cut.

Folosirea turbinei Ia 55,6 la 
sută din volumul de foraj 
realizat în cursul anului, (cu 
aproape 200 000 metri mai 
mult decît în 1962) a dat posi
bilitatea sondorilor să execute 
lucrările într-un timp mai 
scurt și cu cheltuieli reduse. 
Prin reducerea costului fora
jului, petroliștii din acest sec
tor au obținut însemnate eco
nomii peste prevederile de 
plan.

două bare de oțel, ridicarea 
regimului termic al cuptoare
lor cu propulsie, prelungirea 
platformei de lucru din fața 
cajelor finisoare și alte îmbu
nătățiri aduse procesului teh
nologic au permis să se obți
nă anul acesta un indice me
diu de utilizare pe fiecare oră 
efectivă de lucru mai mare cu 
peste 40 la sută decît în 1960. 
Prin generalizarea metodei 
de laminare Ia dimensiuni cît 
mai apropiate cerințelor uzi
nelor constructoare, laminato- 
rii au economisit de Ia începu
tul anului 1 480 tone de metal.

în regiunea Hunedoara au 
anunțat pînă acum îndeplini
rea planului anual de produc
ție 33 de întreprinderi indus
triale și unități economice.

și alte unități economice din 
regiune au realizat in 11 luni 
economii suplimentare la pre
țul de cost în valoare totală 
de aproape 140 milioane lei 
— cu 63 de milioane mai mult 
decît prevedea angajamentul 
luat.

Fabricile de încălțăminte 
din Crișana

Laminorul de 650 mm 
de la C. S. Hunedoara

65 de întreprinderi 
din Banat

Colectivul laminorului de 
profile de 650 mm de la 
Combinatul siderurgic 

Hunedoara a îndeplinit joi 
planul anual de producție. De 
la începutul anului, laminato- 
rii au dat peste prevederi o 
cantitate de laminate echiva
lentă cu metalul necesar pen
tru fabricarea a 2 180 tractoa
re și au realizat economii 
peste plan în valoare de 
5 424 000 lei.

Schimbarea sistemului de 
funcționare a fierăstraielor 
pentru a putea tăia simultan

Printre întreprinderile din 
regiunea Banat care 
și-au îndeplinit in ulti

mele zile planul anual de pro
ducție se numără și Uzinele 
textile „30 Decembrie"-Arad, 
Fabrica de produse chimice 
„Solventul", întreprinderea 
„Industria linei”, Direcția re
gională C.F.R. Timișoara etc.

Pînă la 26 decembrie, 65 de 
unități industriale din regiu
ne au realizat planul anual.

Potrivit datelor primite la 
Direcția regională de statisti
că, întreprinderile industriale 
republicane și locale precum

Fabricile de încălțăminte 
din regiunea Crișana au 
raportat îndeplinirea 

planului anual la producția 
globală și marfă. Datorită do
tării cu noi utilaje a fabrici
lor din acest sector și apli
cării în producție a măsurilor 
tehnico-organizatorice prevă
zute, productivitatea muncii a 
crescut cu II la sută, iar in
dicele de calitate a fost mă
rit cu 2—3 la sută față de 
anul trecut.

De la începutul anului cele 
4 fabrici din regiune au eco
nomisit o cantitate de mate
riale 
ționa 
rechi 
miile
în această perioadă întrec cu 
3 milioane lei angajamentul 
inițial.

Pînă acum, 63 de întreprin
deri industriale și alte unități 
economice din regiunea Crișa
na au îndeplinit planul anual.

din care se pot confec- 
mai mult de 150 000 pe- 
de încălțăminte. Econo- 
suplimentare realizate

(Agerpres)
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bugetului
anul 1964
bugetului

Ele

Teleco-

dispune 
pentru 

a

Numeroși tineri de la Uzi
nele „Carbochim” și „U- 
nirea” din Cluj își vor 

petrece seara de revelion îm
preună în cadrul uzinei. Pen
tru acest eveniment deosebit, 
pregătirile le-am început de
mult. în colaborare cu conduce
rea întreprinderii și cu comite
tul sindicatului, am întocmit un 
plan comun pentru pregătirea 
revelionului în condiții cît mai 
bune. S-au constituit cîteva co
lective : un colectiv care se o- 
cupă cu lista pentru invitați, 
unul cu pregătirea și procura
rea materialelor necesare pen
tru sala în care se va serba re
velionul 
becuri 
pomului de iarnă etc.) și 
sfîrșit, colectivul 
pă cu elaborarea 
tru tradiționalul 
Anul Nou. Sînt

program jocuri distractive ; poș
tașii revelionului își pregătesc 
tolba cu glume, cu răvașe sati
rice, cu epigrame, ghicitori etc. 
Brigada artistică de agitație 
pregătește răvașele de 
adresate celor care au obținut 
realizări remarcabile în produc
ție. Nici ' ,
1963 nu vor fi uitați. în cin
stea lor, 
din Cluj 
gram artistic.

laudă

evidențiații anului

cîntăreți de la Opera 
vor prezenta

MIHAI ISAI 
secretar al comitetului 
al Uzinei „Carbochim"

un pro-

U.T.M.
— Cluj

(ghirlande, confete, 
colorate, amenajarea 

în 
care se ocu- 
textului pen- 
plugușor de 
prevăzute în

clin co- 
raionul

La căminul cultural 
muna Ghimpețeni, 
Drăgănești-Olt, se fac pregă
tiri intense pentru revelionul 
colectiviștilor. Peste 300 de fa
milii vor petrece în colectiv în

noaptea care desparte doi ani. 
Pentru această sărbătoare, e- 
chipa de teatru repetă piesa 
„Piatra din casă" de V. Alec- 
sandri, brigada artistică de a- 
gitație a pus în scenă un nou 
program, inspirat din realiză
rile obținute anul acesta de 
către colectiviști, intitulat su
gestiv „Hai cu noi la cînt și 
joc".

Echipa de dansuri formată 
din tineri îngrijitori de ani
male repetă sub conducerea 
profesoarei Maria Dumitrescu 
o suită de dansuri populare, 
iar pionierii au pregătit un 
plugușor, 
răvașe.

urări, epigrame

ION ȘTEFAN 
profesor

și

Veniturile din economia so
cialistă sînt prevăzute în pro
iectul de buget pe anul 1964 
în sumă de 87,033 miliarde 
lei, cu 9,628 miliarde lei mai 
mult decît în anul 1963.
reprezintă 94,5 la sută din vo
lumul resurselor bugetare.

întreprinderile și organiza
țiile noastre economice obțin 
rezultate tot mai valoroase în 
realizarea și depășirea acu
mulărilor bănești planificate. 
Trebuie relevate în mod deo
sebit succesele înregistrate în 
acest an de muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din între
prinderile aparținînd Direcției 
Generale a Cărbunelui din ca
drul Ministerului Minelor și 
Energiei Electrice, Direcției 
Generale Mașini Agricole din 
cadrul Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Di
recției Generale a Prelucrării 
Țițeiului din cadrul Ministe
rului Industriei Petrolului și 
Chimiei, Direcției Generale a 
Industriei Lînii și Mătăsii din 
cadrul Ministerului Industriei 
Ușoare, Direcției Generale a 
Industriei Pîinii și Pastelor 
Făinoase din cadrul Ministe
rului Industriei Alimentare și 
Direcției Generale a Căilor 
Ferate din cadrul Ministeru
lui Transporturilor și 
municațiilor.

Economia noastră 
de largi posibilități
sporirea și mai accentuată 
acumulărilor bănești, pe baza 
creșterii producției și a nive
lului calitativ al produselor, 
reducerii prețului de cost și 
desfacerii neîntîrziate a pro
ducției. Preocupîndu-se de re
zultatele financiare în aceeași 
măsură ca de îndeplinirea 
planului de producție, între
prinderile și direcțiile gene
rale vor obține creșterea ren
tabilității unităților și a pro
duselor, de care este strîns le
gată sporirea veniturilor bu
getului de stat.

Un factor de cea mai mare 
importanță pentru lărgirea 
producției, reducerea prețului 
de cost și implicit pentru spo
rirea acumulărilor bănești ale 
economiei este creșterea pro
ductivității muncii. Folosind 
mai bine tehnica existentă, 
perfecționînd organizarea pro
ducției și a muncii, pregătind 
cadre de specialiști cu înal
tă calificare, productivitatea 
muncii va crește într-o mă
sură și mai accentuată.

în acțiunea de mărire a e- 
ficienței mijloacelor materiale 
și bănești utilizate de între
prinderi, un rol însemnat re
vine organelor financiare și 
bancare. Mînuind cu price
pere pîrghiile controlului fi
nanciar, aceste organe trebuie 
să sprijine mai activ unitățile 
noastre economice, contribu
ind șl mai mult la buna des
fășurare a activității lor gos
podărești.

Alocațiile cuprinse în pro
iectul de buget pentru finan
țarea investițiilor se ridică la 
25,655 miliarde lei, cu 3,888 
miliarde lei mai mult decît 
realizările preliminate pe anul 
1963. Fondurile bugetare, îm
preună cu resursele întreprin
derilor, vor asigura finanțarea 
unui volum total de investiții 
în sumă de 38,800 miliarde lei, 
conform prevederilor planului 
de stat.

Așa cum a subliniat în ex
punerea făcută, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, Președin
tele Consiliului de Miniștri, 
cea mai mare parte din fon
durile de investiții vor fi con
centrate în vederea conti
nuării susținute a lucrărilor 
la principalele obiective ale 
planului de șase ani. Se va a- 
sigura astfel dezvoltarea în 
ritm rapid a bazei tehnico- 
materiale a socialismului și, 
prin aceasta, sporirea și mai 
accentuată a producției și a 
acumulărilor bănești.

Fondurile alocate pentru fi
nanțarea investițiilor sînt fo
losite tot mai judicios, obiec
tivele înscrise în plan se rea
lizează în termene tot mai 
scurte. în fiecare an sînt puse 
în funcțiune zeci de noi uni
tăți productive, echipate cu 
instalații și mașini de înaltă 
productivitate, la nivelul celor 
mai recente cuceriri ale tehni
cii mondiale ; se modernizea
ză și se dezvoltă unitățile exis
tente.

O problemă de o deosebită 
însemnătate, asupra căreia ur
mează să ne îndreptăm în con
tinuare atenția, este creșterea 
eficienței fondurilor destinate 
investițiilor.

în acest scop va fi urmări
tă îndeaproape respectarea 
termenelor de dare în funcțiu
ne a noilor capacități de pro
ducție, asigurîndu-se desfășu
rarea ritmică a lucrului pe 
șantiere, în conformitate cu 
graficele de execuție.

La fabricile și secțiile intra
te în producție, colectivele de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni își vor face un punct de 
onoare din atingerea 
perioadă cit mai scurtă atît a 
parametrilor 
mici ai mașinilor și utilajelor, 
cît și a indicatorilor finan
ciari.

Sarcini sporite revin orga
nelor Băncii de Investiții, care 
trebuie să analizeze temeinic 
și multilateral modul de folo
sire a fondurilor de investiții, 
să controleze respectarea dis
ciplinei de plan și financiare, 
să contribuie la impulsionarea 
punerii în funcțiune la termen 
a noilor capacități de produc
ție.

în anul 1964, pentru finan
țarea industriei sînt prevăzu
te. de la buget și din mijloa
cele proprii ale întreprinderi
lor, alocații în sumă de circa 
27,500 miliarde Iei, la care se 
adaugă importante credite 
bancare. Aceste resurse asigu
ră menținerea unui ritm înalt 
de creștere a producției, cu 
deosebire în ramurile condu
cătoare ale industriei : ener
getica, siderurgia, construcția 
de mașini, chimia.

Promovarea tehnicii noi, ob
ținerea unei producții de cali
tate superioară, perfecționarea 
organizării aprovizionării, pro
ducției și desfacerii, precum 
și măsurile luate pe linie fi- 
nanciară-bancară au dus la 
îmbunătățirea gospodăririi 
mijloacelor circulante. Aceasta 
se reflectă în creșterea mult 
mai lentă a volumului mijloa
celor circulante în comparație 
cu volumul 
grăitor faptul 
1959—1962, în 
ția a crescut 
sută, volumul mediu al mij
loacelor circulante folosite de 
întreprinderi a sporit cu nu
mai 3,5 la sută.

Și în anul 1963, 
nea de recalculare 
velor mijloacelor 
desfășurată în industrie, trans
porturi, și prestații, au

într-o

tehnico-econo-

producției. Este 
că în perioada 

timp ce produc- 
cu peste 50 la

prin acțiu- 
a normati- 
circulante,

Finanțarea 
creșterii

fost

scoase la
zerve materiale și bănești, al 
căror volum se ridică la peste 
600 milioane lei. Organele tu
telare și întreprinderile tre
buie să valorifice fără întîr- 
ziere stocurile devenite dispo
nibile ca urmare a acestei ac
țiuni.

Rezultate bune se obțin, de 
asemenea, în lichidarea stocu
rilor supranormative și a 
aprovizionărilor peste nevoi, 
tot mai multe întreprinderi 
reușind să se mențină în volu
mul stocurilor planificate.

Pentru finanțarea agricultu
rii în anul 1964 se prevede de 
la buget și din mijloacele pro
prii ale gospodăriilor agricole 
de stat și colective suma de 
peste 13 miliarde lei. în plus, 
pentru dezvoltarea producției 
agricole vor mai fi acordate 
însemnate credite bancare.

Mijloacele financiare prevă
zute a fi cheltuite în anul 
viitor asigură aplicarea măsu
rilor inițiate de conducerea 
partidului privind mecanizarea 
și chimizarea agriculturii, pu
nerea în valoare a noi tere
nuri prin lucrări de îndiguiri, 
desecări și irigări, extinderea 
plantațiilor de vii și livezi, 
precum și dezvoltarea sectoru
lui zootehnic.

Ca urmare a gradului înalt 
de mecanizare a lucrărilor, 
precum și a aplicării metode
lor agrotehnice înaintate, gos
podăriile agricole de stat obțin 
rezultate tot mai bune.

. Folosind pe deplin puterni
ca lor bază tehnică-materială, 
.gospodăriile de stat vor avea 
realizări și mai valoroase în 
creșterea producției și obține
rea de acumulări bănești spo
rite. Utilizarea cît mai rațio
nală a fondului funciar, a 
tractoarelor și mașinilor agri
cole, organizarea cît mai bună 
a producției vor face ca gos
podăriile agricole de stat să 
constituie atît din punct de 
vedere economic, cît și finan
ciar, exemple mobilizatoare 
pentru agricultura noastră. Se 
impune ca pretutindeni unde 
se înregistrează un preț de 
cost ridicat să se analizeze 
cauzele și să se ducă o luptă 
hotărîtă pentru 
cheltuielilor pe 
producție.

Statul sprijină 
agricole colective 
dite importante 
preună cu 
dului obștesc, 
întărirea lor economică. Prin 
folosirea cît mai rațională 
a mijloacelor de care dis
pun gospodăriile 
se va asigura în continuare 
sporirea rapidă a producției și 
a veniturilor bănești.

Pentru creșterea producției 
animale în pas cu cerințele 
economiei au fost prevăzute 
fondurile corespunzătoare. Ac
țiunea de profilare a gospodă
riilor agricole de stat și crea
rea de mari ferme specializate 
în producția de lapte, carne și 
altele vor duce la realizarea 
unei producții sporite cu un 
preț de cost mai redus.

Stațiunile de mașini și trac
toare aduc o contribuție în
semnată la obținerea unor re
zultate bune în agricultură.

în anul 1964, ca urmare a 
majorării planului de produc
ție, veniturile S.M.T. se vor 
ridica la 2,607 miliarde lei, cu 
278 milioane lei peste realiză
rile preliminate pe anul în 
curs. Cu toată majorarea sar
cinilor de producție, cheltuie
lile totale ale S.M.T.-urilor 
sînt prevăzute aproximativ Ia 
nivelul anului 1963. Fondurile 
alocate de la buget vor fi mai 
bine utilizate, pe baza folosi
rii raționale a timpului de lu
cru, a reducerii cheltuielilor 
pentru carburanți, piese de 
schimb și materiale de repa
rații.

Organele de control finan- 
ciar-bancar vor urmări în con
tinuare acțiunea de reducere 
a prețului de cost și gospodă
rirea cu 
investiții 
de stat.

iveală însemnate re-

reducerea 
unitatea de

gospodăriile 
prin cre- 
care, îm- 

creșterea fon- 
contribuie Ia

colective

grijă a fondurilor de 
în unitățile agricole

destinateacțiunilor 
nivelului de trai

duc oPartidul și guvernul 
politică neabătută de ridicare 
a nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii. 
Pentru înfăptuirea acestei po
litici se creează condiții tot 
mai bune pe măsura dezvol-

tării economice a țării și 
creșterii venitului național. în 
fața poporului nostru munci
tor s-au deschis larg căile 
progresului material și cultu
ral, viața lui a căpătat un

a

conținut mai bogat, sănătatea 
iui este mai bine ocrotită.

în anul 1964, corespunzător 
cu creșterea veniturilor bă
nești ale populației vor fi puse 
la 
mai 
mai 
mai 
rilor de mărfuri prin comerțul 
socialist va crește cu 9,6 la 
sută față de anul 1963.

Creșterea veniturilor popu
lației se manifestă, între alte
le, în sporirea substanțială a 
depunerilor la casele de eco
nomii. La sfîrșitul anului 1963, 
soldul depunerilor la CEC 
este de 4,1 ori mai mare decît 
în anul 1959 ; în aceeași pe
rioadă, numărul depunătorilor 
crește cu 3 500 000.

îmbunătățirea condițiilor de 
locuit ale oamenilor muncii 
constituie o preocupare per
manentă a partidului și guver
nului. în anul 1964 se vor 
construi din fondurile statului 
un număr de 54 000 aparta
mente, continuîndu-se astfel 
pe un front și mai larg cons
trucțiile de locuințe.

Una din căile de ridicare 
sistematică a nivelului de trai 
al poporului nostru o formea
ză, alături de sporirea salarii
lor și de reducerea prețurilor 
cu amănuntul, alocațiile buge
tului de stat pentru acțiuni 
social-culturale. Aproape 23 la 
sută din totalul cheltuielilor 
bugetare sînt destinate învă- 
țămîntului, dezvoltării științei, 
culturii, sănătății și asigurări
lor sociale.

Pentru învățămînt, proiec
tul de buget pe 1964 prevede 
alocații în sumă de 6,209 mi
liarde lei, cu 666 milioane lei 
mai mult decît în anul 1963. 
Fondurile sporite servesc la 
dezvoltarea învățămîntului de 
cultură generală, îndeosebi 
prin trecerea la învățămîntul 
general de 8 ani, precum și la 
dezvoltarea învățămîntului 
profesional, tehnic și superior. 
De asemenea, se mărește nu
mărul burselor, se extinde a- 
cordarea gratuită a manuale-

dispoziția consumatorilor 
multe mărfuri, de calitate 

bună, într-un sortiment 
variat Volumul desface-

lor școlare și asupra elevilor 
clasei a 8-a din învățămîntul 
general.

Alocațiile destinate științei, 
culturii și artei sînt cu 175 
milioane lei mai mari decît 
cheltuielile preliminate pe a- 
nul în curs, ceea ce asigură 
dezvoltarea activității de cer
cetare științifică în toate ra
murile economiei naționale și 
lărgirea acțiunilor de cultura
lizare.

La noi în țară, cultura de
vine tot mai mult un bun al 
maselor, în anul 1963 s-au ti
părit 3 400 titluri de cărți și 
broșuri în 60 milioane exem
plare, revenind în medie pes
te trei exemplare la un lo
cuitor.

Pentru ocrotirea sănătății 
sînt prevăzute 4,422 miliarde 
lei, cu 352 milioane lej mai 
mult decît cheltuielile preli
minate pe anul 1963. Se lăr
gesc acțiunile de combatere și 
prevenire a bolilor, se creează 
condiții mai bune pentru re
facerea sănătății oamenilor 
muncii. în anul următor, nu
mărul de paturi în unitățile 
sanitare va crește cu 2 280, vor 
fi înființate 75 
sanitare.

Statul nostru 
portant sprijin 
creșterea și educarea copiilor. 
Astfel, în bugetul pe anul 
1964, sumele destinate aloca
ției de stat pentru copil, case
lor de nașteri, creșelor, casei 
copilului, instituțiilor preșco
lare de copii și coloniilor sa 
ridică la circa 3,200 miliarda 
lei.

Grija pentru om se reflectă 
în chip impresionant în creș
terea duratei medii a vieții de 
la 42 ani în 1932, la 66 ani în 
1961 ; mortalitatea generală a 
scăzut în aceeași perioadă de 
la 21,1 la mie, la 8,7 la mie.

în bugetul asigurărilor so
ciale de stat pe anul 
cheltuielile sînt înscrise 
sumă de 4,771 miliarde 
fiind cu 298 milioane lei 
mari decît

Bugetul organelor
ale puterii de

1964 are prevăzut 
bugetele locale 14,838 
lei, cu 1,438 miliarde
mujt decît în anul

Proiectul bugefnlui de stat 
pe anul 
pentru 
miliarde 
lei mai
1963.

Sfaturile populare manifes
tă o preocupare sporită pentru 
mobilizarea rezervelor de 
creștere a veniturilor proprii, 
pentru folosirea cu cît mai 
multă eficiență a mijloacelor 
materiale și financiare. Re
zultate bune au obținut în 
special sfaturile populare ale 
regiunilor Argeș, București, 
Maramureș și oFașul Cons
tanța.

O contribuție importantă la 
crearea resurselor bugetare 
ale sfaturilor populare aduc 
întreprinderile și organizațiile 
economice locale, care au ob
ținut în acest an realizări po
zitive în îndeplinirea planului 
de producție și reducerea pre
țului de cost; întreprinderile 
industriale au depășit benefi
ciile nete planificate.

Sfaturile populare și organi
zațiile cooperatiste trebuie să 
manifeste o preocupare și mai 
mare pentru dezvoltarea pres
tărilor de servicii, în vederea 
asigurării multilaterale a ne
voilor mereu crescînde ale 
populației.

în comerțul local apar me
reu noi rezerve de creștere a 
rentabilității, ca urmare a ex
tinderii rețelei de desfacere și 
a modernizării unităților. Fo
losirea rațională a utilajelor 
comerciale, buna păstrare și 
manipulare a mărfurilor pot 
influența în mai mare măsură 
scăderea cheltuielilor de cir
culație.

în bugetele locale pe anul
1964, cheltuielile pentru finan
țarea acțiunilor economice sînt 
prevăzute în sumă de 3,172 
miliarde lei, cu o creștere de 
472 milioane lei față de chel
tuielile preliminate pe anul 
în curs. Fonduri sporite vor fi 
puse la dispoziția sfaturilor 
populare
acțiunilor agrozooveterinare, a 
acțiunilor de gospodărie co
munală — întreținerea stră
zilor, zone verzi — a cheltuie
lilor de întreținere 
re a drumurilor și

O bună parte din 
destinate acțiunilor
turale cuprinse în bugetul de 
stat se vor cheltui prin buge
tele locale. în anul 1964, pen
tru aceste acțiuni sînt prevă
zute 8,221 miliarde lei, cu 607 
milioane lei mai mult decît în 
anul fn curs, ceea ce repre
zintă 55,4 la sută din totalul 
cheltuielilor prevăzute în bu
getele locale.

Ministerul Finanțelor va 
sprijini în continuare comite
tele executive ale sfaturilor 
populare în executarea buge
telor locale.

★
Pentru îndeplinirea în bune 

condiții a bugetului de stat

pentru finanțarea

și repara- 
altele.
fondurile 

social-cul-

circumscripții

acordă un im- 
familiilor în

în anul 1963.

locale
stat

1964 
în 

lei, 
mai

pe anul 1964, ministerelor, di
recțiilor generale, comitetelor 
executive 'Sie sfaturilor popu
lare și întreprinderilor le re
vin sarcini importante.

Toate întreprinderile și or
ganizațiile economice trebuie 
să realizeze acumulările bă
nești planificate. Pentru a- 
ceasta este necesară nti numai 
îndeplinirea planului de pro
ducție cu un minim de cheltu
ieli, dar și îmbunătățirea con
tinuă a calității și desfacerea 
la timp a produselor.

Fondurile de investiții să 
fie folosite în toate cazurile 
cu cea mai mare eficiență, să 
se asigure punerea în funcțiu
ne la termen a noilor obiecti
ve, să se realizeze producția și 
acumulările la nivelul prevă
zut în proiecte.

Mijloacele materiale și bă
nești aflate la dispoziția uni
tăților economice trebuie uti
lizate întotdeauna cu spririt 
gospodăresc, pentru a obține 
cu același volum de mijloace 
circulante o producție sporită. 
Este necesar ca aprovizionarea 
să se efectueze în limitele pla
nificate, 
normative
neîntîrziat.

Alocațiile 
tru acțiuni 
fie cheltuite cît mai chibzuit,
asigurîndu-se satisfacerea tot 
mai deplină a cerințelor popu
lației.

iar stocurile supra- 
să fie valorificate

de la buget pen- 
social-culturale să

Tovarăși deputați,

în conformitate cu legea bu
getară, vă supun spre apro
bare contul execuției definiti
ve a bugetului de stat pe 
anul 1962.

La venituri, bugetul de stat 
pe anul 1962 a fost încheiat în 
sumă de 76,300 miliarde lei, 
iar la cheltuieli în sumă de 
73,106 miliarde lei, cu un ex
cedent de 3,194 miliarde lei.

Tovarăși deputați,

și abnegația po- 
nostru condus de 

Republica Populară 
se ridică pe o nouă

con- 
sprl- 
eco- 
con-

Cu fiecare an, prin hărnicia, 
entuziasmul 
porului 
partid, 
Romînă
treaptă a dezvoltării economi
ce, sociale și culturale. Reali
zările în producție stau la baza 
îndeplinirii cu succes a sarci
nilor financiare, acestea 
stituind la rîndul lor un 
jin în mersul înainte al 
nomiei naționale. Avem
vingerea că oamenii muncii de 
la orașe și sate, strîns uniți în 
jurul partidului și al guvernu
lui nostru, vor dezvolta succe
sele obținute, traducînd în 
viață prevederile planului 
economic și ale bugetului d« 
stat pe anul 1964.



SĂRBĂTOAREA
MAJORATULUI

Adunarea tinerilor din Capitală
în cadrul unei entuziaste a- 

dunări, care a avut loc în sala 
Teatrului C.C.S. din Capitală, 
numeroși tineri — muncitori, 
studenți, elevi — au sărbătorit 
joi pe tinerii bucureșteni care 
au împlinit 18 ani.

Felicitîndu-i cu acest prilej, 
Costică Chițimia, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc 
București al U.T.M și Ion Ră- 
doi, vicepreședinte al Comite
tului executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, au vorbit 
celor prezenți despre minuna
tele condiți de dezvoltare crea
te tineretului de statul nostru. 
Momente din viața grea din 
trecut a tinerilor din țara noa

stră au fost evocate de forjo
rul Ion Stancu de la Uzinele 
„Grivița roșie".

Pentru grija pe care parti
dul și guvernul o poartă tine
rei generații, pentru zilele lu
minoase pe care le trăiesc, ti
nerii sărbătoriți și-au expri
mat mulțumirea prin cuvin
tele rostite de strungarul Ni- 
colae Predincea, de la Uzinele 
„Grivița roșie", eleva Con
stanța Olaru, de la Școala me
die nr. 7 și studentul Ilie Si- 
mion, de la Institutul de știin
țe economice „V. I. Benin".

A urmat un spectacol festiv.

(Agerpres)

— A APĂRUT: ——

Lupta de clasa
Organ teoretic și politic al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn
Nr. 12 — decembrie 1963

SUMAR:
Ion Marinescu : Dezvoltarea 

industriei siderurgice j Bucur 
Șchiopu : Concentrarea produc
ției și profilarea gospodăriilor 
agricole de stat ; Jean Livescu: 
Probleme actuale ale învăță- 
mîntului superior ; Constantin 
Ionescu : Conducerea econo- 

». miei de către partid ; Ion Ho- 
bana : Literatura științifico-fan- 
tastică : Întărirea economicc- 
organizatorică a gospodăriilor 
colective ; V. Popa — Cons
trucțiile zootehnice ; M. Miș- 
cov : Consolidarea bazei fura
jere ; Gh. Homată, N. Oniga : 
Un mijloc eficient de răspîn- 
dire a cunoștințelor cultural- 
științifice în mase.

CRITICĂ Șl BIBLIOGRAFIE

Petru Năvodaru : Imaginea 
unei economii dinamice ; Cris
tian Popișteanu : Viitorul ome
nirii în optica unui ideolog

reacționar ; Mihail Cernea : 
„Filozofia organizării** și vul
garizarea dialecticii.

NOTE

Geta Brătescu, Constantin 
Plăcintă : Ilustrațiile In manua
lele școlare.

PE URMELE MATERIALELOR 
PUBLICATE

Scrisori de la : Institutul de 
științe economice „V. I. Lenin" 
din București; Institutul de 
medicină și farmacie din Cluj ; 
Comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului Iași • Di
recția pedagogică din Ministe
rul Invățămîntului ; întreprin
derea minieră Căpeni.

— Articole publicate în re
vista „Lupta de clasă“ în anul 
1963.

IN FORM AȚII
începînd de vineri, la cine

matograful „Timpuri Noi“ din 
Capitală rulează filmul docu
mentar „Vizita delegației de 
stat a R. P. Romine în R.S.F. 
Iugoslavia".

Filmul, realizat de studioul 
„Alexandru Sahia", înfățișea
ză convorbirile dintre condu
cătorii celor două țări, întîlni- 
rile cu oamenii muncii, primi
rea călduroasă făcută delega
ției romîne la Belgrad și în 
celelalte orașe ale Iugoslaviei.

Joi seara, a avut loc un con 
cert al orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii, dirijat de 
Liviu Ionescu, la care și-a dat 
concursul pianistul danez Er
ling Helmer Petersen.

în program s-a prezentat în 
primă audiție Intermezzo pen
tru orchestră de coarde de 
George Enescu, Simfonia nr. 
40 în sol minor de Mozart. 
Concertul în la minor pentru 
pian și orchestră de Grieg și 
Bolero de Ravel.

SPORI
• Campionatul 

unional masculin 
de șah s*a înche
iat cu surprize. 
Marele maestru 
Stein, care era 
la un pas de titlu, 
nu a reușit să ob
țină în ultima rundă nici remiză, 
fiind învins la mutarea 55-a de 
maestrul Baghirov din Azerbaidjan. 
In acest timp, principalii săi adver
sari Holmov și Spasski obțineau 
egalitatea în partidele cu Bronstein 
și respectiv Nei. Turneul de la 
Leningrad se termină astfel cu trei 
ciștigători : Stein, Holmov și Spas
ski. fiecare avînd 12 puncte. Dar, 
campionul va fi cunoscut doar 
după disputarea meciului de baraj 
dintre acești trei mari maeștri.

O altă surpriză a ultimei runde 
a fost înfrîngerea fostului campion 
a) țării, Korcinoi. de către tînărul 
Zaharov, debutant în campionat. 
Suetin a cîștigat la Novopașcin șl 
Gufeld la Klovan. S-au dat remiză

partidele Averbach—Furman șl
Taimanov — Polugaevski.

• Conlinuîndu-șl turneul în 
Franța, echipa masculina de bas
chet „Steaua Roșie" Belgrad a în
cât la Roanne cu iormația locală 
Chorale. Baschelbaliștii iugoslavi 
au repurtat victoria cu scorul de 
63—60.

• Turneul internațional masculin 
do baschet de la Bruxelles a fost 
cîștigat de echipa Răcind Bruxelles. 
In finală, baschethaliștii belgieni 
au învins cu scorul de 88—80 
(49—34) echipa Real Madrid.

• Selecționata olimpică de ho
chei pe ghea)ă a U.R.S.S. a susți
nut cea de-a 5-a întîfnire a turneu
lui pe care-I întreprinde în S.U.A., 
jucînd Ia Nashville cu formația 
„Dixie Flyers". Hocheiștii sovietici 
au cîștigat cu scorul de 4—1. Din 
cele 5 meciuri disputate pînă acum, 
echipa sovietică a cîștigat 4, un 
joc terminlndu-se la egalitate.
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SITUAJIA DIN CIPRU
NICOSIA 26 (Agerpres). — 
Ministerul Apărării Națio

nale al Ciprului a anunțat că 
în urma ciocnirilor care au 
avut loc în Cipru aproximativ 
200 de persoane și-au pierdut 
viața.

în urma consultărilor care 
au avut loc între guvernele 
Marii Britanii, Greciei și Tur
ciei s-a hotărît ca trupele en
gleze, turce și grecești aflate 
pe teritoriul insulei să acțio
neze în comun sub comanda 
unui ofițer britanic „pentru a 
asigura încetarea focului".

Corespondentul din Nicosia 
al agenției France Presse re
latează că un contingent al 
armatei turce, staționate în 
Cipru, a fost trimis spre Nico
sia. Pătrunderea acestor trupe 
în capitala Ciprului a fost ur
mată de trupe grecești, de a- 
semenea, staționate în Cipru. 
Agenția Reuter relatează că 
Ministerul englez al Apărării 
a comunicat că vor fi trimise

unități suplimentare engleze 
în Cipru.

Guvernul cipriot a acceptat 
sprijinul trupelor pentru res
tabilirea ordinei și menține
rea păcii.

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
Ia 26 decembrie, reprezentantul 
permanent al Ciprului la O.N.U., 
Zenon Rossidis, a avut o întreve
dere cu secretarul general al 
O.N.U., în cursul căreia a abordat 
o serie de probleme privind ulti
mele evenimente din Cipru. După 
întrevedere, Rossidis a declarat 
corespondenților că a remis un 
protest secretarului general al 
O.N.U. împotriva amestecului Tur
ciei în treburile interne ale Cipru
lui prin amenințarea de a folosi 
forța, fapt dovedit prin încălcarea 
spațiului aerian și a apelor teri
toriale ale Ciprului.

Totodată, el a declarat că Repre
zentanța permanentă a Ciprului la 
O.N.U. a adresat președintelui 
Consiliului de Securitate o scrisoa
re în care cere convocarea Consi
liului de Securitate.

Pe strada Sverdlovsk din Kiev.
Foto : NOVOSTI

® PE SCURT • PE SCURT •
ATENA. — Kanellopoulos, lide

rul partidului de dreapta E.R.E., 
însărcinat de regele Paul al Gre
ciei cu mandatul de a cerceta po
sibilitățile de formare a unui 
guvern în cadrul actualului parla
ment, a avut joi o îndelungată 
întrevedere cu G. Papandreu, fos
tul premier. După întrevedere el 
a anunțat că în cursul zilei de 
vineri va aduce la cunoștința re
gelui că nu a putut găsi nici o 
soluție pentru rezolvarea crizei de 
guvern. Refeiindu-se la aceasta, 
ziarul de centru „Ethnos" este 'de 
părere că după ce Kanellopoulos 
își va depune mandatul, regele va 
dizolva parlamentul și va procla
ma noi alegeri care vor trebui să 
aibă loc în decurs de 45 zile de 
la data dizolvării parlamentului. 
Reprezentanții Uniunii de centru 
sînt de părere că aceste alegeri

vor fi organizate la începutul 
lunii februarie.

NEW YORK, — Agențiile de 
presă anunță că bilanțul provizoriu 
al accidentelor de circulație din 
Statele Unite din zilele de 24 și 
25 decembrie era miercuri seara de 
243 de morți,

BRAZZAVILLE. — A fost anun
țată componența noului guvern al 
Republicii Congo (Brazzaville). 
Primul ministru este Pascal Lissou- 
baf care deține în același timp si 
portofoliul agriculturii. El a făcut 
parte din guvernul provizoriu care 
a condus țara după înlăturarea re
gimului corupt al abatelui Youlou. 
Noul guvern se compune în gene
ral din miniștrii guvernului provi
zoriu. Fostul prim-minîstru al cabi
netului provizoriu, Alphonse Mas- 
semba-Dedat, a devenit săptămîna 
trecuta președinte al republicii.

PE SCURT ®
RIO DE JANEIRO. —• După cum 

transmite agenția Prensa Latina, 
președintele Braziliei, Joao Gou- 
lart. în mesajul adresat poporului 
cu prilejul sărbătorilor de iarnă a 
subliniat din nou hotarîrea sa, fer
mă de a modifica vechile metode 
de conducere a statului.

Președintele Goulart și-a expri
mat dorința ca toți să înțeleagă ne
cesitatea de a se adopta urgent 
metode noi de conducere care să 
permită țării să progreseze.

NAIROBI. — Agenția France 
Presse anunță că în urma decre
tării stării excepționale in Kenya, 
Jomo Kenyatta, șeful guvernului 
acestei țări, și-a amînat vizita pe 
care urma sâ o Întreprindă în Etio
pia.

El trebuia să discute cu conducă
torii Etiopiei situația care s-a creat 
la frontiera din nordul Kenyei.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
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PRESA STRĂINĂ

„Neue Zurcher /eitung“ despre 
realitățile sud- vietnameze

Procesul

Nu-i Ioc pentru al treilea :
Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45;

> 19; 21,15), Modern (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21). Moar
tea se numește Engelchen: 
Republica (9,30; 12; 14,45;
17,30; 20). . Cavalerul Pardai- 
llan — cinemascop : Excelsior 
(10,45; 13; 15,15; 17,30; 20), Fe
roviar (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18.45; 21), Tomis (10; 12; 14; 
16; 18; 20), Arta (15; 17; 19;
21). Cu toții acasă : București

(9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30;
20.45) . Seara prietenilor fil
mului : Carpați (orele 19). 
Agatha, lasă-te de crime ! 
Carpați (10; 12; 14; 16), Capi
tol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , înfrățirea între po
poare (15; 17,15; 19,30), Grivi
ța (10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20.45) . Nu ești singur : Tinere
tului (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) .Ei cuceresc cerul: Fes
tival (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Melodia (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) . Arhiva secretă de pe
Elba: Central (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Cultural
(14; 16; 18,15; 20,30). Tudor — 
cinemascop (ambele serii) : 
Lumina (9,30; 12,15; 16; 19,30), 
Bucegi (9; 12,30; 16; 19,30),
Floreasca (11; 16,30; 20), Fe
rentari (10; 15; 18,45), Giulești 
(14,30; 18). Taxiul morții :
Union (15; 17; 19; 21). Poves
tea Scufiței Roșii : Doina 
(orele 10), Escondida (11,30; 
13; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
Un ciclu de filme documen
tare : Timpuri Noi (de la ore
le 10—21 în continuare). Ro
semarie : Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Mis

terele Parisului — cinema
scop : Dacia (9; 10,45; 12,45; 
14,45; 16,45; 19; 21,15). Electra : 
Buzești (16; 18,15; 20,30). A 
dispărut o navă : Crîngași (10; 
16; 18,15; 20,30), Pacea (16; 18;
20) . Primul reportaj — cine
mascop : Unirea (16; 18; 20), 
Volga (10; 12; 16; 18,15; 20,30). 
Lacrimi tîrzii: Flacăra (12; 
16; 18; 20) ; Ah, acest tineret! : 
Vitan (15,30; 18; 20,30). Uci
gașul și fata: Miorița (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Printre
oameni buni : Munca (16; 
18,15; 20,30). Elena din Troia
— cinemascop : Popular (14,15; 
16,30; 18,45; 21). Mi-am cum
părat un tată — cinemascop : 
Moșilor (15; 17; 19; 21). Legea 
e lege: Viitorul (15; 17; 19;
21) . Vacanță la mare — cine
mascop : Colentina (16; 18; 20). 
Tamango: Luceafărul (15; 17; 
19; 21). Războiul vesel: Pro
gresul (15; 17; 19; 21). Cînd vi
ne pisica — cinemascop : 
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30). Ultimul meu tango : 
Lira (14,30; 16,45; 19; 21). 
Vîrsta dragostei: Drumul Se
rii (16; 18; 20). Jurămîntul 
soldatului Pooley: Cotroceni 
(15; 17; 19; 21). Alerg după o 
stea : Adesgo (14,30; 16,30;
18,30; 20,30).

Televiziune
VINERI 27 DECEMBRIE 1963

Orele 18,30 — Universitatea 
tehnică la televiziune : Tran- 
zistoarele, de ing. N. Lunces- 
cu. 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,10 — Pentru pio
nieri și școlari: Să împodo
bim pomul de iarnă. 19,30 — 
filmul pentru copii „Cinci și 
unu". 19,45 — Vidra de mare 
(film documentar). 20,00 —
Emisiunea : Săptămîna. 21,00
— Muzică ușoară înregistrată 
pe peliculă. în încheiere : 
Buletin de știri și buletin 
meteorologic.
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Ziarul elvefian „NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG" scrie că 
în Vietnamul de sud se 

manifestă cu tot mai multă inten
sitate conflictul între interesele a- 
mericane și cele franceze. Fostul 
comandant al orașului Saigon, în 
prezent vicepreședinte al juntei 
militare și ministru de interne în 
guvernul provizoriu din Vietna
mul de sud, generalul Ton That 
Dinh, relevă ziarul, se dovedește 
a fi un om cu puternice înclinații 
spre Franța. Conflictul care se 
manifestă în interiorul juntei mi
litare reține pe ofițeri în capi
tală.

„După moartea lui Diem în 
Vietnamul de sud și cea a mare
șalului Sărit în Tailanda, ideea 
neutralismului a căpătat un nou 
impuls", scrie ziarul, exprimîn- 
du-și părerea că acest proces este 
favorizat de Franța deoarece el 
contravine intereselor americane 
în Indochina. „Unii observatori, 
continuă ziarul, sînt de părere că 
aici este mai ales vorba despre o 
politică de salvare a unor interese 
financiare franceze în fosta Indo
china. Potrivit datelor oficiale, 
investițiile franceze în Vietnamul 
de sud se ridică la 200 milioane 
dolari, în sectoarele producției de

bere, băuturi spirtoase, zahăr și 
iută. Cu ajutorul creditelor fran
ceze se construiesc întreprinderi 
chimice și fabrici de ciment. Plan
tațiile de cauciuc se află în mîinile 
francezilor. Exportul spre Vietna
mul de sud a adus Franței în 1962 
un venit de 16 milioane dolari".

Consilierilor amerjeani, încheie 
ziarul, le este din ce în ce mai 
greu să țină sub control cercurile 
guvernamentale. Cunoscătorii com- 
petenți ai situației nu se mai sfiesc 
să vorbească despre un „proces 
de alunecare".

Nu departe de Saigon... Debarcați dintr-un elicopter, condus de militari americani, doi sol
dați guvernamentali amenință cu puștile pe un țăran „suspect" aflat într-o orezărie.

Argoud
PARIS. — După cum anunță a- 

genția France Presse, la 26 decem
brie a început la Paris procesul 
intentat uneia dintre căpeteniile 
O.A.S. — fostul colonel Antoine 
Argoud.

După cum se știe, acesta a par
ticipat activ la acțiunile teroriste 
ale O.A.S. atît în Algeria cît și 
în Franța. EI a fost unul dintre 
principalii conducători ai puciului 
de la Alger din aprilie 1961, pen
tru care a fost judecat și condam
nat la moarte în contumacie.

La proces, Argoud este apărat 
de 6 avocați. In instanță el a re
fuzat să răspundă la întrebările 
puse de președintele completului 
de judecată, sub motivul că tribu
nalul n-ar avea dreptul să-l jude
ce, prctextînd că extrădarea sa din 
Germania occidentală ar fi ilegală.

După cum se știe, în timp ce se 
afla fugit la Miinchcn, el a fost 
răpit, transportat la Paris și pre
dat autorităților franceze.

Tn cursul ședinței de joi, tribu
nalul a respins cererea apărării în 
legătură cu așa-zisa ilegalitate a 
extrădării acuzatului.

Procesul va fi reluat vineri.

Încordarea din Republica 

Dominicană
SANTO DOMINGO 26 (A- 

gerpres). — Criza guverna
mentală declanșată în Re
publica Dominicană prin de
misia președintelui Juntei 
Emilio de los Santos și înlo
cuirea sa cu ministrul de 
externe Reid Cabrai, continuă. 
La reuniunea convocată de 
junta pentru a discuta numi
rea de noi miniștri nu au 
participat conducătorii tuturor 
partidelor guvernamentale. 
Partidele de dreapta Uniunea 
civică națională și Avangarda 
revoluționară au anunțat că 
sprijină junta, dar alte patru 
grupări, pînă de curînd gu
vernamentale nu sînt de acord 
cu numirea lui Reid Cabrai.

Armata dominicană continuă 
să fie menținută în stare de 
alarmă pentru a face față 
atacurilor trupelor de guerilă. 
In țară se intensifică mișcarea 
grevistă. Ziarul „El Caribe" 
scrie că dacă greva declarată 
în cele mai importante centre 
producătoare de zahăr va 
continua „recolta de zahăr 
pentru anul viitor se va re
simți foarte mult". Cea mai 
importantă rafinărie de zahăr 
„Rio Jaina" este paralizată 
de opt zile din cauza grevei 
muncitorilor.

■ urinam, una din ul
timele colonii olan

deze din lume și cea 
mai mare, nu este 
altceva decît o uriașă 
bucată mlăștinoasă 
din jungla sud a- 

mcricană — atît de puțin cuno
scută omului chiar și în zilele 
noastre. De aproape cinci ori mni 
mare ca suprafață (142 822 km2) 
decît Olanda, are o populație de 
peste 49 de ori mai mică iar ju
mătate din cei 290 000 de locui
tori ai săi trăiesc în capitala tării, 
Paramaribo, oraș-port situat pe

Ninsori neobișnuite 
la Teheran

In ultimele 48 de orc asupra 
capitalei Iranului și împre
jurimilor ci s-au abătut 

ninsori neobișnuite. Datorită nin
sorilor abundente, principalele șo
sele care leagă capitala cu iestul 
regiunilor țării sînt impracticabile. 
Grosimea stratului de zăpadă este 
de peste 40 de cm.

Potrivit declarațiilor unui cola
borator al Institutului meteorolo
gic, ninsorile care s-au abătut asu
pra capitalei Iranului constituie un 
fenomen puțin obișnuit. Ultima 
dată cînd a căzut o mare canti
tate de zăpadă în regiunea orașu
lui Teheran, a fost în iarna anului 
1954-

fie condamnat sau la restitui
rea terenurilor sau la „o in
demnizație corespunzătoare".

Rinichi artificial

După cum anunță agenția 
TASS, specialiștii sovietici 
au construit aparatul „ri

nichi artificial", pe care medicii 
l-au folost pînă acum cu succes 
în efectuarea a 1 000 de operații 
complicate la rinichi. Specialiștii 
apreciază că acest aparat este mij
locul cel mai eficace și mai mo
dern de tratare a bolilor de ri

Val de căldură Ia Sidney

\. umeroși locuitori ai ma
relui oraș australian 
Sidney și-au petrecut 

ultimele zile pe malul mării. 
Căldura devenise atît de insu
portabilă incit oamenii nu 
puteau dormi și petreceau 
chiar noaptea la ștrand. Pom
pierii au fost foarte ocupați 
cu stingerea a nu mai puțin 
de 70 incendii provocate 
de caniculă în pădurile din 
apropierea orașului.

nichi. Aparatul înlocuiește tem
porar funcțiile rinichilor naturali.

După aprecierile experților, noul 
aparat este superior aparatelor de 
același fel produse de firma fran
ceză „Usifroy" și firma germană 
„Meller".

Experiențele efectuate de către 
specialiștii sovietici au demonstrat 
că aparatul reduce de trei ori mor
talitatea în cazul operațiilor și al 
bolilor grave de rinichi.

Un inedit tîrg comercial

De curînd a avut loc la 
Toronto din Canada un 
neobișnuit tîrg comer

cial. El cuprindea modele de 
mărfuri pe care organizatorii 
doreau nu să le vîndă ci să le

Drajeu contra fumatului

z iarul „Liberation" informea
ză că într-o serie de țări 
occidentale, numeroși me

dici s-au lăsat de fumat grafie 11- 
nui drajeu care elimină în mod

cumpere. Inițiat de către pro
vincia canadiană Ontario, el 
era menit să stimuleze firmele 
autohtone să producă mărfuri 
care în mod obișnuit se aduc 
din străinătate, grevînd astfel 
economia acestei țări.

progresiv necesitatea nicotinei (și 
in consecință, dorința de a fuma).

Drajeul a fost experimentat în 
Franța asupra unui număr de 
30 908 de mari fumători, printre 
care numeroși medici. Rezultatul : 
28 6S9 dintre aceștia, ceea ce re
prezintă un procentaj de 92,8 la 
sută, au încetat să mai fumeze în 
6 piuă la 22 de zile.

Vrea să i se „restituie"
Brasilia

Latifundiarul Allen Klein 
a prezentat unui tribu
nal brazilian cererea de 

„restituire" a terenurilor pe 
care a fost construită capitala 
Brasilia afirmînd, nici mai 
mult nici mai puțin că ,,în- 

Itreaga Brasilia îmi aparține". 
Klein afirmă că fostul pre

ședinte Juscelino Kubitschek 
„în nerăbdarea sa de a con
strui noua capitală nu a res
pectat dreptul de proprietate" 
al familiei sale. Statul fede
ral, spune Klein, trebuie să

Dificultățile filmului 
britanic

Dificultățile în care se zba
te industria filmului din 
Anglia au provocat de 

curînd o amplă dezbatere în 
Parlamentul britanic, în cursul 
căreia au fost scoase la iveală 
cauzele care au provocat ac
tuala situație.

„Dominarea acestei industrii 
de către „circuitele cinemato
grafice" (monopoluri care po
sedă un lanț întreg de săli de 
cinematograf n.r.) stă la baza 
actualelor dificultăți. Doi oa
meni hotărăsc dacă un film 
urmează sau nu să fie repre
zentat", a spus deputatul 
O.R.R.

In cursul dezbaterilor s-a 
subliniat că, în ultima vreme, 
numărul spectatorilor a înre
gistrat o nouă scădere de 8 la 
sută, iar numărul sălilor de 
cinematograf s-a redus cu 7 
la sută.

însemnări
Conflictul de la 
curtea saudită

y- a ora actuală atmosfera din 
/ Arabia saudita n-are nimic

J din calmul legendelor orien
tale. In interiorul palatelor de 
basm se consumă o luptă înver
șunată ai cărei protagoniști sînt 
regele Saud și fratele săli — prin
țul Fcisal. Lunile din urmă ne 
obișnuiseră cu detaliile picante 
ale turneelor europene întreprinse 
de Saud. Transportîndu-și pe dru
murile Europei haremul său ți cî- 
teva duzini de paznici, Saud ofe
rea material reporterilor apuseni 
dornici de un exotism senzațio
nal. Numai că, de astă dată, vo
iajul regelui nu se asemăna cu 
obișnuitele sale vacanțe pe Rivie
ra franceză. Era o călătorie silită, 
o pilulă amară pe care o înghițea 
fără plăcere.

Povestea ci își are începuturile 
cu mai rnulți ani în urmă cînd în 
interiorul familiei regale din Ara
bia saudită s-a declanșat lupta 
pentru putere. încă din 2958, 
Feisal a preluat o serie din prero
gativele regale și devenind prim- 
ministru a obținut, în fapt, puteri 
depline. Intr-o țară Î11 care înnoi
rile secolului n-au răzbătut, în 
care regăsești cumplitul Ev Mediu 
și în care sclavia reprezintă o 
realitate, Fcisal a inițiat cîteva 
timide reforme cu caracter admi
nistrativ. Atita tot. Marii feudali, 
grupați în jurul palatului, au com
plotat înlăturarea lui Feisal. Ten
tativele de complot an eșuat.

Actul următor: plecarea lui 
Saud în voiajul european. Oficial, 
trebuia să se îngrijească de sănă

tatea cam șubre
dă și să se des
tindă în compa
nia ' favoritelor 
sale, sub bolta de 
cristal a litoralu

lui francez.
Noua distribuție a rolurilor 

(Feisal cu conducerea practică iar 
Saud cu o domnie formulă) l-a 
nemulțumit pe suveranul devenit 
voiajor. După cîteva luni de călă
torie prin Europa, Saud a revenit 
la Ryad oarecum pe neașteptate. 
El a încercat să pună din nou 
mina pe putere. Prea tîrziu. Re
gele care speră si oprească orolo
giul istoriei nu a reușit să-și reali
zeze intențiile. Atunci conflictul 
de la palat a căpătat o nouă tur
nură, trecînd pe planul a ceea ce 
ziarul egiptean „AL AHRAM" 
denumea „confruntare militară".

Saud și-a mobilizat garda re
gală și triburile care îi sînt cre
dincioase. Palatul său a devenit o 
redutabilă fortăreață. Porțile pa
latului au fost bine ferecate. 
Accesul este interzis tuturor per
soanelor cit excepția fiilor lui 
Saud. Fcisal, după ce a respins 
cererea ultimativă a regelui de a 
renunța la funcția de prim-mini- 
tru, a pus în stare de alarmă ar
mata și triburile partizane.

Unde se va opri conflictul 7
Cine va învinge 7
După „FRANCE PRESSE" ob

servatorii „apreciază că aceasta 
criză nu poate fi decît în deza
vantajul regelui". Deocamdată, 
reținem doar, că o lume ce refuză 
să privească în contemporaneitate 
este profund răvășită de un con
flict simptomatic.

E. O.

malul rîului Surinam, la 29 km, 
de vărsarea acestuia în Atlantic.

Tîrg de sclavi
nceputul l-au făcut 
pirații care cutreierau 
oceanul, atacînd și 
prădind corăbiile în
cărcate cu aur, la 
rîndul său jefuit de 
spanioli și portu

ghezi din Lumea Nouă. De obi
cei, pirații se refugiau pentru a-și 
ascunde prada fie Î11 micile insule 
pustii din Marca Caraibilor fie pe 
țărmul mlăștinos al Guyanelor. 
Lor le-au urmat apoi negustorii de 
sclavi care au transformat re
giunea de coastă a Guyanelor în- 
tr-un uriaș tîrg de „abanos viu" 
care aproviziona plantațiile de pe 
întregul continent sud-american.

Data oficială a luării în stăpî- 
nire a Stirinamului de către Olanda 
este anul 1667. Dar noii cuceri
tori și-au făcut apariția pe aceste 
meleaguri ceva mai înainte, încă 
din timpul marii lor aventuri din 
Brazilia. Dezvoltarea rapidă a 
Olandei ca mare putere maritimă, 
la sfîrșitul secolului al 16-lea și 
începutul celui de-al 17-lea, a fă
cut-o să-și îndrepte ochii spic 
America la împărțirea căreia, se 
înțelege, nu fusese invitată de ri
valii săi spanioli și portughezi — 
primii cuceritori ai noului conti
nent.

In 1629 o puternică expediție 
militară olandeză se apropie de 
țărmurile Braziliei și atacîndu-i 
prin surprindere pe portughezi 
ocupă Bahia. Șase ani mai tîrziu 
cade și Pernambuco un alt oraș- 
cetate portughez de pe țărmul A- 
tlanticului. Victoria olandezilor 
este însă de scurtă durată. împo
triva lor luptă nu numai portu
ghezii ci chiar și sclavii negri care 
cunoșteau bine cruzimea fără pe
reche a negustorilor olandezi de 
„abanos viu”. Un conducător mi
litar negru, Henri Diaz, infringe 
în 1694 într-o luptă disperată pe 
prințul Maurice de Nassau și cu 
aceasta se prăbușesc complet pla
nurile olandeze de cucerire a Bra
ziliei.

Sosite prea tîrziu la ospățul co
lonial, Glanda, Franța și Anglia 
trebuie să se mulțumească pe con
tinentul sud-american doar cu 
jungla Guyanelor...

Punînd mina pe partea de mij
loc a Guyanelor — Surinam — 
olandezii organizează pe coastă 
un larg trafic dc sclavi. Primele 
victime însemnate cu fierul în
roșit în foc au fost indienii băști
nași. Dar aceștia nedovedindu-se 
destul de rezistenți pentru a lucra 
în condifiile infernale de pe plan
tațiile coloniștilor au fost re
pede înlocuiți cu sclavi negri cl
ătiși din Africa. Ca și în alte părți 
ale continentului sud-american și 
în Surinam indienii au fost exter
minați aproape complet încă din

primii ani de dominație străină. 
Astăzi, dintre descendența lor, 
mai trăiesc în condiții dc totală 
înapoiere, în adînctil junglei, circa 
9 000. Alături de ei, de-a lungul 
fluviului Maroni, care formează 
pe o distanță de 680 km. fron
tiera cu Guyana franceză trăiesc 
de asemenea în junglă 90 000 de 
negri africani. Ei sînt descendentii 
direcți ai sclavilor negri care fu
gind de la stăpînii lor albi s-nu 
organizat în pădurea virgină și-au 
purtat timp de cîteva decenii (la 
sfîrșitul secolului 18 și începutul 
celui de al 19-lea) un curajos 
război împotriva trupelor colonia
liste. Nefiind în stare să-i în- 
frîngă, guvernul olandez a fost 
nevoit ca în 1829 să le recu
noască libertatea printr-un tratat 
formal. Sclavia a fost desființată 
oficial în Surinam abia în anul 
1869. După această dată, importul 
de sclavi fiind oprit prin lege, 
plantatorii au recurs la o nouă 
metodă pentru a-și recruta brațe 
de muncă. Pe baza unei autoriza
ții primite din partea Angliei, 
olandezii au început să aducă 
muncitori cu „contract" din India. 
Cum aceștia erau analfabeți, ci 1111 
știau că semnarea „contractului". 
echivala cu munca silnică pe viată 
în plantațiile coloniștilor din 
Surinam. Mai tîrziu în aceleași 
condiții au fost aduși și numeroși 
indonezieni. Descendentii acestor 
robi „cu contract” formează astăzi

jumătate din populația Surina- 
mului.

De la aur la bauxită

■ oală suprafața cul
tivată a Surina- 
mului se mărginește 
doar la 94 000 ha. 
din care 91 000 ha. 
sînt ocupate dc orez. 
Pe rest se cultivă 

trestia de zahăr (2 000 ha.), din 
care se scoate la rafinăria din 
Marienburg celebrul rom de Suri
nam, și pe mici suprafețe cafea și 
legume. De asemenea, din pădurea 
tropicală se taie pentru export 
lemnul dur, „angelic”, și se recol
tează guma de balata. Este de la 
sine injeles că în aceste condiții 
se impune un larg import de pro
duse alimentare pentru supravie
țuirea populației.

Bogățiile principale ale Surina- 
mitlui se află însă în adlncul pă- 
mîntului. La început una din prin
cipalele resurse minerale a fost au
rul. Dar, în decursul anilor, produc
ția sa a scăzut rapid. De la 1 200 
kg. în 1908 s-a ajuns, 90 de ani 
mai tîrziu, la circa 200 kg. In ulti
mele decenii descoperirea unor im
portante zăcăminte de bauxită a 
pus accentul pe exploatarea acestui 
minereu. Producția anuală de bau
xită trece de 9 milioane tone 
care sînt exportate integral 
în S. U. A. Extracția bau

xitei se află aproape complet în 
mîinile lui „Aluminium Company 
of America” care operează aici 
sub numele de „Surinam Alumi
nium Co." („Suralco"). La extrac
ția bauxitei participă într-o mică 
măsură și compania olandeză „Bil
liton".

Poporul Stirinamului nu profită 
de pe urma acestei mari bogății 
naturale și continuă să ducă o 
via(ă de mizerie sub regimul co
lonial chiar dacă acesta a fost 
„desființat” teoretic prin procla
marea în 1994 a '„autonomiei to
tale" a Stirinamului ca... parte in
tegrantă a regatului olandez, in 
practică această „autonomie" se 
exprimă prin concentrarea puterii 
în mîinile guvernatorului olandez 
care ocupă funcțiile de : șef al gu
vernului Stirinamului, reprezentant 
al reginei Olandei, reprezentant al 
guvernului regatului olandez și co
mandant suprem al armatei olande
ze din Surinam. împotriva unei ast
fel de „autonomii" luptă forțele 
patriotice surinameze, unele partide 
politice înființate după cel de al 
doilea război mondial.

Poporul surinamez continuă 
lupta, hotărît să-și atingă cît mni 
repede țelul său — cucerirea in
dependenței naționale. In această 
luptă el se bucură de simpatia și 
sprijinul tuturor oamenilor iubi
tori de libertate din lume.
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