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In zilele de 3, 4 și 5 decembrie a. c. a avut loc 
plenara lărgită a Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romin.

In afară de membrii și membrii supleanți ai 
Comitetului Central, la plenară au luat parte: 
primii secretari și secretari cu problemele econo
mice ai comitetelor regionale de partid, președin
ții sfaturilor popiilare regionale, primi-secretari 
ai unor comitete orășenești de partid, miniștri și 
adjuncți al miniștrilor, șefi de secții și adjuncți 
ai șefilor de secții ale Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin, secretarii Consi
liului Central al Sindicatelor și președinți ai Co
mitetelor centrale ale sindicatelor, secretarii C.C. 
ai U.T.M., redactori responsabili ai unor ziare și 
publicații șl alți activiști de partid, de stat și ai 
organizațiilor obștești.

La primul punct al ordine! de zi, plenara a exa
minat proiectul planului de stat pe anul 1960. To

varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro
mân, a făcut o expunere, prezentînd concluziile a- 
nalizei făcute proiectului de plan de către Biroul 
Politic ai Comitetului Central.

In urma dezbaterilor, Ia care au luat parte nu
meroși vorbitori, plenara a aprobat expunerea fă
cută și sarcinile de plan pe anul 1960 cu îmbună
tățirile și completările corespunzătoare.

La al doilea punct al ordinei de zi, plenara a 
stabilit următoarele norme de reprezentare pen
tru alegerea delegaților Ia cel de-al IlI-lea Con
gres al partidului, care va avea loc în primăvara 
anului 1960:

— 1 delegat cu drept de vot deliberativ la 700 
membri de partid;

— 1 delegat cu drept de vot consultativ la 700 
candidați de partid.

Expunerea tovarășului 6h. 6heorghiu-Dej 
la plenara C.C. al P.M.R. din 3-5 decembrie a.c.

Tovarăși,

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romín

Planul pe 1959 va fi îndeplinit și depășit
Realizările de pînă acum, și în 

mod deosebit din acest an, cre
ează premizele necesare ca în 
1960 activitatea economică să se 
desfășoare în condiții mai bune 
și să «e atingă ritmuri mai înal
te. decît pînă acum.

După toate datele, planul de 
stat pe anul 1959 va fi îndeplinit 
Și -depășit la Indicii de bază — 
producție, productivitatea muticii, 
inducerea prețului de cost. Nume
roase întreprinderi și-au îndepli
nit și depășit îrca de pe acum 
sarcinile de plan pe anul 1959.

Oamenii muncii au dat în pri
mele 10 luni peste plan 37.000 
tone fontă; 77.000 tone oțel; 
3000 tone laminate finite pli
ne; 781 tone cupru; 700 tractoa
re; 69.100 m. c. cherestea; peste 
' mHtoame m.p. țesăturii de bum- 

■s^ac și lină, peste 1,4 milioane 
bucăți tricotaje, 552.000 perechi 
încălțăminte, precum și alte pro
duse.

Se îndeplinește cu succes sar
cina de mare răspundere, aflată 
în centrul activității economice 
— mobilizarea de noi rezerve ma
teriale și financiare existente în 
întreprinderi, pentru sporirea acu
mulărilor statului. Măsurile hbtă- 
rtte de Plenarele Comitetului nos
tru Central din noiembrie 1958 
șl iulie 1959 au dat un mare avînt 
inițiativei creatoare a maselor 
pentru utilizarea mai bună a ca
pacităților de producție, pentru 
scurtarea termenelor de dare în 
funcțiune a noilor lucrări de in
vestiții, pentru economii de ma
terii prime și materiale.

Răspunzînd chemării partidului 
\ de a desfășura larg întrecerea 

socialistă pentru reducerea consu
murilor specifice de materii pri-

Dezvoltarea producției industriale și
Proiectul planului de stat pe 

anul 1960 întocmit de Comitetul 
de Stat al Planificării pe baza 
directivelor conducerii partidului 
prevede creșterea într-o măsură 
însemnată a producției industria
le și agricole mărirea volumului 
desfacerilor de mărfuri prin co
merțul socialist și creșterea nu
mărului de muncitori, ingineri, 
tehnicieni ocupați în economia na
țională.

Venitul național va crește cu 
12,5 la sută față de 1959; fon
dul de acumulare va reprezenta 
aproximativ o cincime, iar fon
dul de consum circa patru cin
cimi. Repartiția judicioasă a va-

COMUNICAT

a fost convocată pentru a exami
na proiectul planului de stat pe 
anul 1960. Sarcinile pe care le 
prevede, elaborate pe baza rezul- 

me, combustibil' și energie, mun
citorii, inginerii și tehnicienii din 
întreaga țară și-au luat angaja
mentul să dea pînă la sfîrșitul 
anului economii peste plan de 
cca. un miliard lei.

In primele 10 luni, sarcinile 
prevăzute de plenara Comitetu
lui Central din noiembrie 1958 
cu privire la realizarea de eco
nomii au fost îndeplinite și de
pășite. Potrivit datelor prelimi
nare, economiile peste plan pot 
aijunge, pînă ia finele anului, la 
aproape 1,5 miliarde lei.

Oamenii muncii au dovedit prin 
munca lor plină de abnegație și 
prin rezultatele obținute cit de 
mari sînt rezervele de care dis
pune. economia națională. Munci
torii, tehnicienii și inginerii de la 
Uzina „1 Mai“ Ploești, care și-au 
luat angajamentul să realizeze 
economii peste plan în valoare 
de 2,6 milioane lei, au obținut în 
primele 10 luni ale anului eco
nomii suplimentare de 5,3 milioa
ne lei. La întreprinderea „Stea
gul Roșu“ din Orașul Stalin, fa
ță de un angajament privind eco
nomii de 16,9 milioane lei, s-au 
realizat în 10 luni 12,6 milioane 
lei; la Uzinele Metalurgice Tir- 
goviște, la un angajament de 3 
milioane lei s-au realizat 8,3 mi
lioane lei.

Cele mai , bune rezultate le-au 
obținut întreprinderile industria
le din cadrul următoarelor mi
nistere :

întreprinderile din cadrul Mi
nisterului Industriei Grele, care 
au realizat în primele 10 luni 
ale anului economii peste plan 
de 396 milioane lei; Ministe
rul Industriei Petrolului și Chi
miei — economii peste plan de 

nitului național se reflectă în 
creșterea însemnată a investi
țiilor pentru anul 1960, precum 
și în aplicarea mai departe a 
măsurilor de îmbunătățire a ni
velului de trai prevăzute de Ple
nara G.C. al P.M.R. din iulie
a. c.

Din totalul investițiilor in
dustriale — care reprezintă 59 
la sută din volumul investițiilor ' 
— aproape 4/5 vor fi destinate* 
dezvoltării ramurilor de bază ale 
economiei naționale și anume: 
cca. 39 la sută pentru industria 
energetică și a combustibilului, 
cca. 19 la sută pentru siderur
gie, metalurgie neferoasă și in

țațelor obținute pînă acum de 
oamenii muncii, vor fi incluse în 
planul economic de 6 ani, în curs 
de elaborare.

170 milioane lei; Ministerul Con
strucțiilor, Industriei Materiale
lor de Construcții și Industriali
zării Lemnului 107 milioane lei; 
Ministerul Industriei Bunurilor de 
Consum 198 milioane lei; Depar
tamentul Silviculturii 87 milioane 
lei.

Toate aceștea dovedesc deplina 
justețe a măsurilor hotărite de 
plenarele Comitetului Central din 
noiembrie 1958 și iulie 1959 cu 
privire la îmbunătățirea activită
ții economice, accelerarea ritmu
lui de dezvoltare a economiei și 
valorificarea mai intensă a rezer
velor materiale și bănești, precum 
și la creșterea nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Un rol însemnat fn înfăptuirea 
acestor măsuri l-au avut organele 
și organizațiile de partid care 
s-au ocupat în acest an mult mai 
temeinic de problemele concrete 
ale economiei.

Comitetele regionale, raionale 
și orășenești de, partid, cu spriji
nul activului format din muncitori 
fruntași, ingineri, tehnicieni, eco
nomiști au identificat și pus în 
valoare însemnate rezerve de ca
pacități de producție, de materii 
prime pentru sporirea producției 
industriale și agricole, a volumu
lui construcțiilor de locuințe și 
drumuri, pentru creșterea econo
miilor și acumulărilor statului.

Anul acesta, G.A.S.-urile au 
depășit sarcinile planificate la li
vrările către stat de grîu, porumb 
și alte produse agricole, obținfnd 
și scăderea prețului lor de cost. 
Acesta este un rezultat îmbucu
rător al străduințelor depuse de 
muncitorii, agronomii, zootehnî- 
cienii din G.A.S.-uri sub condu
cerea organizațiilor de partid.

agricole în 1960
dustria constructoare de mașini 
și 21 la sută pentru industria 
chimică, a celulozei și prelucră
rii cauciucului.

Se prevede punerea în funcțiu
ne în cursul anului 1960 a unor 

Importante capacități de produc
ție printre care a 4-a baterie d$ 
cocs și al 4-lea cuptor Martin la 
Hunedoara; o instalație de cra
care catalitică și una de cocsare 
la Borzești; uzinele de sodă de 
la Govora și Borzești; fabrica 
de celuloză din stuf de la Brăi
la, complexele de prelucrare a 
lemnului de la Tîrgu Jiu și Pi
pera, fabricile de mobilă din Iași 
si Militari-București, fabricile de 

zahăr de la Bucecea și Luduș ; 
combinatul de produse lactate de 
la București ; țesătoria de la Pău- 
lești etc.

De asemenea se prevede înce
perea construcției unor noi obiec
te industriale ca secția nouă de 
furnale la Hunedoara, noi mine, 
o fabrică de anvelope, complexul 
pentru industrializarea lemnului 
de la Suceava, complexul de in
dustrializare a lemnului de la 
Odorhei, o fabrică de lapte praf, 
o fabrică de preparate de carne 
la București, mari depozite fri
gorifice ș.a.

Alegerea mai judicioasă a o- 
biectivelor, reducerea costului lu
crărilor și mai ales grăbirea rit
mului de punere a lor în funcțiu
ne prin concentrarea mijloacelor 
materiale și bănești pentru termi
narea lucrărilor în curs de exe
cuție urmăresc în mod deosebit 
sporirea eficacității economice a 
investițiilor.

Pe baza folosirii mai bune a 
capacităților de producție exis
tente și prin intrarea în funcțiu
ne a unor obiective noi, produc
ția industrială urmează să creas
că în anul următor cu 14 la sută.

Producția mijloacelor de pro
ducție —- grupa A — va erește 
cu 14,6 la sută față de anul 1959, 
iar producția bunurilor de consum 
— grupa B — dispunînd de o 
bază sporită de materii prime 
interne va crește cu 13 la sută.

In proiectul planului de stat 
pe 1960 se prevede creșterea 
producției siderurgice cu peste 
28 la sută, a construcțiilor de 
mașini cu 17 Ia sută, a indus
triei chimice cu 22 la sută, a in
dustriei energiei electrice și 
terfnice cu 20 la sută.

La principalele,. produse indus
triale se prevăd următoarele ni
veluri și creșteri ale producției : 

energie electrică — 1,7 mili
arde kWh, adică o creștere cu 
14 la sută, prin punerea în func
țiune a unor noi grupuri la Bor- 
zești, Arad, Timișoara ș. a., 
precum și ca urmare a creșterii 
orelor de utilizare a centralelor 
existente ;

minereu de fier — 1,4 milioa
ne tone, reprezentînd o creștere 
cu 27 la sută pe baza dezvoltă
rii și reconstrucției unităților e- 
xistente ;

oțel — 1,7 milioane tone, o 
creștere cu 22 la șută, pe bata 
îmbunătățirii folosirii utilajelor 
existente, precum și a capacită
ților de producție intrate în func
țiune la G. M. Reșița anul a- 
cesta ;

laminate finite pline — LI 40 
mii tone, reprezentînd o crește
re cu 51 la sută pe seama noi
lor agregate de la Hunedoara 
și de la Uzinele „Nicolae Cris- 
tea“ Galați (intrate în funcțiu
ne din semestrul 11.1959), pre
cum și a utilizării mai depline 
a celorlalte laminoare ;

creșterea producției la insta
lațiile de foraj — cu 63 Ia sută ;

tractoare — 15 mii bucăți, a- 
dică o creștere cu 36 la sută ;

plăci aglomerate din lemn — 
35 mii tone, cu o creștere de 100 
la sută prin deplina folosire a 
capacității fabricii de la Brăila 
și prin intrarea în funcțiune a 
secției de la Gălăuțaș ;

producția de mobilă va crește 
cu 31 la sută pe baza mai bunei 
folosiri a capacităților existente 
și a intrării în. funcțiune a fa
bricilor de la Militari-București, 
Iași și Tîrgu Jiu ;

producția de țesături de btim- 
bac va ajunge la 235 milioane 
m. p., reprezentînd o creștere 
cu 9 la sută ;

producția de încălțăminte piele 
— 19 milioane perechi, cu o. creș
tere de 7 la sută ;

carne — 298 mii tone, cu o 
creștere de 18 la sută

zahăr — 325 mii tone, cu o 
creștere de 41 la sută, pe baza 
utilizării mai bune a capacități
lor existente, a intrării în func

țiune a celor două fabrici noî 
de la Bucecea și Luduș, precum 
și a dezvoltării fabricii de la 
Sascut;

uleiuri comestibile — -115 mii 
tone, adică o dublare a produc
ției față de acest an.

In agricultură se vor investi 
In total circa 4,4 miliarde lei, 
ceea ce reprezintă o creștere de 
peste 25 la sută față de anul 
trecut.

Aceste fonduri■ vor fi utilizate 
pentru lărgirea înzestrării tehnice 
a agriculturii cu un număr în
semnat de tractoare și mașini a- 
gricole, pentru aprovizionarea mai 
bună cu îngrășăminte chimice și 
insectofungicide, extinderea lucrări
lor de îmbunătățiri funciare și în 
primul rînd amenajarea unor im
portante suprafețe pentru iriga
re.

Proiectul de plan prevede ca 
în 1960 industria să livreze a- 
griculturii 10.750 tractoare fizice, 
12.000 semănători, 5.000 combi
ne și alte mașini agricole. A- 
ceasta va contribui la dezvolta
rea și consolidarea gospodării
lor agricole de stat, gospodării
lor agricole colective șl va lărgi 
baza tehnico-materială a agri
culturii.

Considerăm că alături de a- 
t jutorul tehnic și financiar pe care 

statul îl acordă gospodăriilor a- 
gricole colective, acestea au po
sibilitatea de a mobiliza în mai 
mare măsură mijloace mate
riale și bănești din fondurile și 
resursele lor proprii pentru lu
crări de investiții. In felul acesta 
ele vor putea să-și construiască 
mai multe grajduri pentru bovi
ne sau porcine, saivane pentru 
oi, să amenajeze noi terenuri pen- 

. ten culturi irigate etc.
Este bine ca -asemenea lucrări 

să fie efectuate prin antrenarea 
la muncă a masei colectiviștilor, 
în vederea realizării de costuri 
cît mai mici, odată cu satisfacerea 
într-o mai mare măsură a nece
sarului de investiții legate de dez
voltarea sectorului socialist al a- 
grîculturii. Costul unor astfel de 
construcții trebuie să fie potrivit 
destinației lor — încît să nu se 
mai ajungă, cum s-a întîmplat la 
unele gospodării colective, să-și 
construiască grajd după destina
ție, însă sanatoriu după înfățișa
re și preț de cost.

Creditele acordate de stat gos
podăriilor agricole colective tre
bui« să fie folosite pentru cum
părări de animale, în primul 
rînd vaci de lapte și juninci.

Pentru anul 1960 se prevede 
creșterea producției agricole și 
obținerea unei recolte medii spo
rite Ia grîu, porumb, sfeclă de za
hăr și floarea-soarelui. La stabili
rea acestor sarcini s-a ținut sea
ma de îmbunătățirea măsurilor 
agrotehnice care urmează a - fi 
realizate în anul viitor și de apli
carea lor în proporții de masă, 
prin mobilizarea în acest scop 
a tuturor lucrătorilor din agri
cultură

Proiectul de plan prevede ca 
productivitatea muncii să creas
că în industrie cu 11 la sută fa
ță de anul 1959 ; peste 80 la sută 
din creșterea producției trebuie 
să se realizeze pe calea ridică
rii productivității muncii. Prin 
reducerea prețului de cost și a 
cheltuielilor de circulație în toa
te ramurile economiei se preve
de realizarea unui volum de e- 
conomil de cca. 5,2 miliarde lei, 
de 3 ori mai mare decît în anul 
1958.

Se prevede o creștere a volu
mului comerțului exterior cu 24 
la sută și o balanță comercială 
activă, exportul fiind mai mare 
decît importul, iar balanța de 
plăți externe — echilibrată.

Pentru a face față sarcinilor 
ce se pun în legătură cu creș
terea considerabilă a producției

(Continuare în pag. 2-a)
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Expunerea tevartșutai 8h. Sheorghiu-Dej 
la plenara C.C. al R.M.R. din 3-5 decembrie a.c.

(Urmare din pag. l-a) 

industriale și agricole, cu dez
voltarea construcțiilor și a celor
lalte ramuri ale economiei na
ționale, se prevede sporirea nu
mărului de salarlafi cu peste 
160 mii.

In anul 1960, veniturile popu
lației provenite din sectorul so
cialist vor crește cu 8,5 miliarde 
lei.

Corespunzător creșterii venitu
rilor, se prevede sporirea volu
mului de mărfuri ce urmează a 
fi vlndute prin comerțul socia
list cu aproape 6 miliarde lei, din 
care peste 3 miliarde lei măr
furi alimentare.

In anul 1960 se vor da în fo
losința oamenilor munci! 31.000 
apartamente, cu 50 la sută mal 
mult dedt in acest an.

De asemenea se pune un ac
cent mai mare pe construcția de 
școli, cinematografe și alte con
strucții sodal-culturaie.

Sarcinile dezvoltării economiei 
naționale în 1960 oglindesc crien 
tarea justă trasată de conducerea 
partidului tn legăttrră cu concen
trarea eforturilor materiale și bă
nești spre creșterc i rapidă a pro
ducției industriale și agricole, 
spre ridicarea productivității mun
cii și scăderea prețului de cost 
în taste ramurile economiei —- 
baza Îmbunătățirii neîncetate a 
nivelului de trai material șl cul
tural al oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

Munca de planificare economicii 
s-a îmbunătățit simțitor ca urma
re & întăririi continue a condu
cerii de către partid a economiei

Tn »cest an activitatea desfășu
rată de Comitetul de Stat al Pla
nificării s-a îmbunătățit — pe 
baza analizării aprofundate a di
feritelor laturi ale economiei națio
nale, a legării tot mai ștrînse 
de problemele vii, concrete, ale 
economiei, precum și a colaboră
rii între C.S.P., ministere, direc
ții generale, întreprinderi și sfa
turi populare.

Un rol important în elaborarea 
sarcinilor de dezvoltare a econo
miei naționale pe anul 1960 l-au 
avut studiile și lucrările întocmi
te pe baza indicațiilor conducerii 
partidului pentru planul economic 
pe 6 ani; acestea au dat o pers
pectivă mai largă șl au creat po
sibilitatea să se stabilească solu
ții economice mai eficiente.

Comisiile de ramură și comi
siile economice regionale, formate 
pentru elaborarea planului de

Pentru folosirea mai eficienta 
a investițiilor

După cum știți, anul acesta 
investițiile au fost înscrise în 
planul de stat în două categorii: 
investiții „peste limită“ și inves
tiții „sub limită“.

Lucrările peste limită sínt no
minalizate prin planul de stat și 
aprobate de Consiliul de Miniș
tri. Lucrările sub limită sínt în
scrise în plan numai cu sume 
globale, atît repartizarea lor pe 
obiecte și acțiuni, cît și aproba
rea documentației tehnico-finan- 
ciare fiind de competența minis
terelor sau sfaturilor populare.

Dacă chiar la investițiile peste 
limită, asupra cărora se exerci
tă un control mai temeinic, se 
mai cheltuiesc totuși fonduri pen
tru lucrări insuficient studiate 
din punct de vedere tehnico-eco- 
nomic, cu atît mai mult se pune 
întrebarea cum sínt folosite fon
durile pentru investițiile sub li
mită, care au o pondere de cca. 
50 la sută din totalul investițiilor.

S-ar părea că problema inves
tițiilor sub limită, lăsate să fie 
repartizate pe obiecte de minis
tere și sfaturi populare, ar avea 
numai aspecte de competență. 
Dar nu despre aceasta este vor
ba, ci de felul cum sínt folosite 
aceste fonduri materiale și bă
nești. Faptele dovedesc că, din 
cauza unui control slab, aceste 
investiții sínt adeseori folosite în 
mod necorespunzător.

Un șir de lucrări peste limită 
au fost începute și executate de 

perspectivă, au adus, prin pro
punerile lor, o contribuție im
portantă în stabilirea ritmurilor 
înalte de dezvoltare a economici 
•naționale pe anul 1960

Cu toate îmbunătățirile care 
au avut loc în munca aparatului 
C.S.P. și a ministerelor ca urma
re a criticilor făcute de Plenara 
C.G. din noiembrie 1958 — totu 
șl în aoest an s-au manifestat 
unele lipsuri, pe parcursul înde
plinirii planului pe 1959 și sta
bilirii sarcinilor de plan pe anul 
1960.

O deficiență care continuă să 
se manifeste din partea unor de
partamente și direcții generale o 
constituie lipsa de preocupare pen
tru descoperirea și valorificarea 
mai intensă a rezervelor interne 
din întreprinderi, pentru folosirea 
rațională a capacităților de pro
ducție existente; unele departa
mente și direcții generale au ten
dința de a menține indici scă- 
zuți în folosirea unor utilaje și 
agregate, propun sarcini de Creș
tere a producției care nu țin sea
ma de continua modernizare și 
îmbunătățire a procesului de pro
ducție, de elanul constructiv și 
creșterea nivelului tehnic al mun
citorilor, tehnicienilor și ingine
rilor. Unii conducători de depai- 
tamente și direcții generale au 
propus sarcini de producție sub 
posibilităților reale ale întreprin 
derilor, pretinzînd însă investiții 
mai mari tn raport cu propunerile 
C.S.P. și cu mult peste posibili
tățile economiei.

Astfel de fenomene pe care le 
fntîlnîm la întocmirea planului 
dovedesc că mai sîirt cadre de 
răspundere în ministere care nu 
se comportă ca adevărați condu
cători și buni gospodari, care nu 
privesc interesele generale ale 
economiei de pe poziția de oa
meni de stat; Ei urmăresc într-o 
măsură insuficientă eficacita'ea 
investițiilor, ce producție aduc 
stimele investite și cum să fie ele 
mai bine gospodărite.

Din analiza făcută de Biroul 
Politic al C.C. al PM.R. rezultă 
că prevederile proiectului de plan 
pe anul 1960 corespund în linii 
mari posibilităților reale de care 
dispunem.

Totodată a reieșit puternic în 
evidență că există încă rezerve 
însemnate care pot și trebuie să 
fie folosite pentru accelerarea rit
mului de dezvoltare a economiei 
naționale.

către unele ministere și sfaăuri 
populare pe bază de devize par
țiale din fondurile sub limită.

De exemplu, Ministerul Indus
triei Grele a început construcția 
turnătoriei de fontă de la Uzina 
„Vasile Roaită“ din București, 
în valoare de circa 8 milioane 
lei. folosind fondurile de inves
tiții sub limită. La fel a proce
dat acest minister și cu lucră
rile pentru dezvoltarea bazelor 
proprii de desfacere de la Iași 
și Orașul Stalin, care au costat 
fiecare în parte aproape 5 mili
oane lei.

Ministerul Industriei Petrolu
lui și Chimiei a început să con
struiască în 1958 din investiții 
sub limită un cuptor de calcinat 
șrot Ia fabrica de la Mărășești, 
cheltuind în acel an 1,7 milioa
ne lei pentru ca în anul 1959 să 
constate că lucrarea costă 4,5 
milioane lei. Același minister a 
început tot în 1958 o lucrare în 
valoare de 1.8 milioane lei pen
tru construirea unei anexe cu, 
laboratoare la Institutul de Cer
cetări Foraje-Extracție de la Cîm- 
plna, fără să ceară aprobarea 
Consiliului de Miniștri, deși lu
crarea era peste limită — și abiu 
ulterior a cerut aprobarea Con
siliului de Miniștri.

In același mod a procedat și 
Ministerul Industriei Bunurilor 
de Consum cu dezvoltarea fa
bricii de calapo&de Lugoj, Mi
nisterul Transporturilor și Tele

comunicațiilor cu lucrarea de 
cablare a liniilor telefonice pe 
traseul Tg. Jiu — Petroșani, lu
crare în valoare de 10 milioane 
lei.

In suma globală pentru inves
tițiile sub limită se prevăd și 
fonduri din care ministerele tre
buie să-și procure utilaje din 
țară și din import. Unele minis
tere și sfaturi populare nu exer
cită însă un control prealabil și 
amănunțit asupra acestor chel
tuieli.

Proiectul de plan pe 1960 pre
vede o creștere a volumului lu
crărilor pentru activitatea de 
cercetări geologice cu circa 18 
la sută față de anul 1959. Aceste 
lucrări se finanțează în cea mai 
mare parte din investițiile sub 
limită.

La majoritatea substanțelor 
minerale utile, rezervele prelimi- 
naite pentru sfîrșitul anului 1959 
au crescut simțitor. Este necesar 
să se ia măsuri pentru a îmbu
nătăți organizarea cercetării sis
tematice a subsolului țării noas
tre, a ridica rezultatele cercetă
rilor geologice la nivelul efor
turilor financiare făcute de stat 
în acest sector, a înlătura risipa 
de materiale și fonduri bănești 
care face să crească costul lu
crărilor.

Deoarece în prezent mai mul
te departamente execută activi
tăți de cercetare geologică, este 
necesară o coordonare compe
tentă de către Comitetul Geolo
gic a tuturor acestor activități

O altă sursă de economisire a 
fondurilor de investiții este îm
bunătățirea activității în sectorul 
zootehnic al gospodăriilor de stat.

S-a dovedit necorespunzătoare 
metoda folosită în prezent, prin 
care finanțarea cheltuielilor pen
tru creșterea animalelor pînă la 
intrarea lor in turma de bază 
este suportată din fondurile de 
investiții ale statului, în cadrul 
lucrărilor „sub limită".

Unele gospodării agricole de 
stat transferă costuri de produc
ție asupra cheltuielilor de finan
țare a șeptelului, deci asupra fon 
durilor de investiții ale statului 
In condițiile arătate mai sus. 
investițiile statului devin o sur
să Îe acoperire a cazurilor de 
risipă și nepricepere în organi
zarea producției, în loc să fi« 
folosite pentru lărgirea produc
ției și micșorarea prețului de 
cost.

La deficențele arătate au con
tribuit și modul în care s-au fă
cut planificarea și aprobarea in 
vestițiilor sub limită, cît și lip
sa de exigență din partea băn
cilor finanțatoare, care au accep
tat să finanțeze lucrări sub li
mită pe bază de documentații 
parțiale, deși încă din 1957 Con
siliul de Miniștri â hotărît ca 
investițiile sub limită să fie ad
mise la finanțare numai dacă au 
documentația tehnică întocmită 
pentru întreaga lucrare. Dacă 
această dispoziție ar fi fost apli
cată riguros, s-ar fi evitat în 
mare măsură începerea de lu
crări peste limită din fondurile 
de investiții sub limită. De ase
menea, organele bancare nu au 
exercitat un control corespunză
tor în ce privește necesitatea, 
oportunitatea și eficiența inves
tițiilor sub limită.

Din analiza modulul de folo
sire a fondului de investiții sub 
limită rezultă necesitatea no
minalizării prin plan a lucrări
lor de construcții, foraj, Insta
lații de transport forestier, me
canizarea agriculturii, dotarea cu 
material rulant, utilaje și alte o- 
biective și acțiuni importante.

Un alt domeniu în care se 
manifestă încă unele deficiențe 
în folosirea fondurilor bănești și 
materiale îl constituie reparațiile 
capitale. Această activitate im
portantă nu a fost pînă acum în
cadrată într-un sistem organiza
toric unitar. îneît să se asigure 
realizarea lucrărilor cu eforturi 
materiale și bănești cît mai mici.

Nq de puține ori ministerele 
folosesc tondurile pentru repara
ții capitale în scopul construirii 
unor clădiri care au caracter de 
investiții — de pildă hala motoa
relor Diesel la Reșița, turnăto
ria de fontă cenușie la Victoria 
Călan. hala atelierului mecanic 
de la uzinele „Strungur-Orașul 
Stalin, hala de montaj și atelier 
mecanic la uzinele „24 Ianuarie“- 

Ploești, toate aparținînd Minis
terului industriei Grele. Aseme 
nea cazuri se găsesc și la alte 
ministere și sfaturi populare.

Buna întreținere a mașiniloi 
și utilajelor, construcțiilor și 
clădirilor, ca și efectuarea la 
timp și în bune condiții a repa
rațiilor curente și mijlocii tre
buie să se afle în centrul preo
cupărilor ministerelor, direcțiilor 
generale, conducerilor de între
prinderi. Printr-o mai bună în
treținere, poate fi mări.tă durata 
de exploatare a utilajelor, con
strucțiilor și mai ales, a clădiri
lor, fără a se recurge la repara
ții capitale.

Adeseori în loc ca lucrările 
de întreținere și reparațiile cu
rente să fie excutate în contul 
cheltuielilor de producție, cum 
este și normal, se recurge la 
cheltuirea unor fonduri impor
tante destinate reparațiilor ca
pitale.

Volumul de lucrări pentru re
parații capitale de construcții tre
buie să fie limitat în special la 
acele construcții care, prin natu
ra exploatării lor necesită recon- 
dițlonări de zidării și construc
ții metalice, cum ar fi cazul cup
toarelor supuse focului continuu 
și altele.

înlăturarea lipsurilor în legă
tură cu planificarea și finanța
rea investițiilor sub limită șl a 
reparațiilor capitale vă trebui să 
ducă la folosirea cu mult mai 
eficientă dedt pini în prezent a 
fondurilor de care dispune eco
nomia națională și să contribuie 
la accelerarea dezvoltării pro
ducției și la creșterea venitului 
național.

Biroul Politic al C.C. al P.M.R. 
consideră că resursele suplimen
tare, rezultate din aplicarea mă
surilor cu privire la reparațiile 
capitale, trebuie să fie destinate 
Investițiilor. In felul acesta vo
lumul investițiilor pe anul 1960 
va fi de 23,5 miliarde lei

O parte a fondurilor suplimen
tare trebuie folosită pentru ac
celerarea lucrărilor pe șantierele 
de construcții, pentru scurtarea 
termenelor de punere în func
țiune a unor "obiective impor
tante ca de exemplu: Uzina de 
sodă Govora, marele Combinat 
petrochimic Borzeștî, rioi cuptoa
re la oțelăria Martin de la Hu
nedoara, dezvoltarea filaturii 
„Constantin Ivănuș“ din regiu
nea Ploești.

O altă parte a fondurilor su
plimentare va fi destinată dotării 
cu utilaje a industriei construc
țiilor de mașini și a industriei 
construcțiilor precym și pentru 
începerea lucrărilor la unele noi 
obiective industriale, cum sînt: 
combinatul chimic de Ia Craio- 
va, o secție de tuburi de scurge
re la Călan, dezvoltarea fabrici
lor de ciment Bicaz și Turda, a 
fabricii de geamuri la Scăeni, 
șase noi complexe pentru indus
trializarea lemnului, o nouă fa
brică de zahăr, o fabrică de ulei, 
trei instalații de vinificare, reu- 
tilarea și modernizarea a șase 
fabrici de conserve dle legume și 
fructe.

In ce privește noile lucrări 
prevăzute să înceapă în 1960, a- 
cestea vor primi un volum spo
rit de investiții, ceea ce va per

Mai buna folosire a suprafețelor 
productive și a utilajului întreprinderilor. 

Ridicarea nivelului tehnic
Folosirea mai intensă a uti

lajului întreprinderilor, utiliza
rea cît mai eficientă a suprafe
țelor existente constituie surse 
importante în vederea creșterii 
capacităților de producție cu in 
vestiții minime și eliberării de 
fonduri pentru construirea de noi 
uzine și fabrici.

In această privință, muncito
rii, tehnicienii și inginerii mobi
lizați de partid au obținut suc
cese Importante, asigurînd în a- 
cest an creșterea producției in
dustriale cu peste 10 la sută.

In industria siderurgică a spo
rit gradul de folosire a agregate
lor cu cca. 10 la sută la furnale, 
cu peste 20 la sută la cuptoarele 
Martin și cu 7 la suta la lami- 
noarele în funcțiune, ceea ce a 
contribuit la creșterea producției 
de fontă cu peste 100 mii tone, 
a producției de oțel c» cca. 460 

mite grăbirea 'punerii îrt ..func
țiune a unor capacitățjda, pro
ducție, ca fabrica de anvelopa 
Popești-Leordeni și dazvotares 
unor unități ca fabric* efe ci
ment Fienî, fabrica de radiatoa
re și obiecte sanitare „Fero- 
Email“-Ploești, flotația centrală 
la Baia Mare, Filatura, Roma
nească de Bumbac-Buțurești și 
altele.

Creșterea volumului de inves
tiții pe anul 1960 impune măsuri 
hotărîte pentru ca acest volum 
să fie realizat și ca fondurile 
investite să dea cît mai repede 
rezultate concrete. In acest scop 
trebuie acordată toată atenția 
pregătirii proiectelor și, respec
tării termenelor de dare în func
țiune.

Este necesar să se asigure in
tensificarea activității de proiec
tare, pentru elaborarea unor 
proiecte de bună calitate și in 
termene scurte, astfel incit pe 
șantierele existente să se poată 
realiza ritmul susținut prevăzut 
pe 1960 și, totodată, să se creeze 
condițiile de a se începe încă 
din primele luni ale anului viitor 
construcția unor importante a- 
biective industriale noi.

Ministerele vor trebui să asi
gure în timp util documentația 
tehnică precum și utilajele nece
sare îneît să se folosească pe de
plin importantele resurse mate
riale și financiare prevăzute de 
investiții pentru accelerarea dez
voltării economiei naționale. '

Comitetul de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistema
tizare va trebui să elaboreze ne- 
întîrziat măsuri de simplificare 
și^ de ieftinire a proiectării, fncît 
să fie folosită cu rezultate mai 
bune capacitatea actuală a 
organizațiilor de proiectare. 
C.S.C.A.S. trebuie să îndrume in
stitutele de proiectare în vedere 
reducerii continue a costului de 
deviz al lucrărilor, în primul 
rînd a celor industriale.

Trebuie să se depună în con
tinuare eforturi perseverente pen
tru ieftinirea costului construc
țiilor de locuințe, asigurîndu-se 
îmbunătățirea1 confortului lor.

Plenara Comitetului Central 
din noiembrie 1958 a trasat ca 
sarcină scurtarea duratei- de e- 
xecuție a unor construcții și im
portante obiective industriale. 
Unele ministere și organizații de 
construcții nu și-au realizat pe 
deplin angajamentele în ce pri
vește realizarea acestei sarcinL 

Neintrarea în producție a o- 
biectivelor la termenele planifi
cate dăunează economiei națio
nale. De pildă, faptul că s-a în- 
tîrziat punerea în funcțiune a 
bateriei a II l-a de cocs de ’ > 
Hunedoara sau a turnătoriei 
lingotiere de la Calau s-a reper
cutat și în alte ramuri ale eco
nomiei — în întreprinderi ale in
dustriei carbonifere și în între
prinderi siderurgice.

Ministerele și sfaturile popu
lare trebuie să înțeleagă că pu
nerea cît mai rapidă în funcțiu
ne a obiectivelor construite în
seamnă crearea condițiilor ca in
vestiția respectivă să înceapă să 
dea roade mai devreme, înseam
nă sporirea cantității de mărfuri 
pe piață, creșterea venitului 
național.

mii tone și a laminatelor șl țevi-) 
lor cu cca. 250 mii tone.

Numai pe seama îmbunătățirii 
folosirii agregatelor siderurgice 
se va realiza în anul 1960 un 
spor de producție de circa 70 mii 
tone fontă, 170 mii tone oțel și 
115 mii tone laminate și țevi.

Este o datorie de onoare a la- 
minoriștilor de a asigura - prelu
crarea producției de oțel prevăzu
tă, dînd industriei constructoare 
de mașini, construcțiilor și celor
lalte ramuri ale economiei națio
nale cantitățile, sortimentele și 
calitățile de iaminate necesare.'

In ce privește construcția de 
mașini, mai toate ministerele și-au 
construit unități proprii pentru 
construcția de mașini și utilaje 
— ceea ce a dus la cheltuieli ne
justificate de fonduri de investi-

— ^4
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ții și la folosirea neeconomicoasă 
a suprafețelor și utilajelor de pro
ducție. . Trebuie combătute ase
menea tendințe de autonomism 
departamental, care îngustează 
posibilitățile de cooperare și spe
cializare a producției.

La centrele’mecanice de la Mi
nisterul Agriculturii și Silvicul
turii, după datele statistice din 
mai 1959, mașinile-unelte au o în
cărcare cu aproape 30 la suta 
mai mică decît în întreprinderile 
constructoare de mașini din Mi
nisterul Industriei Grele.

Din studiile întocmite pe baza 
indicațiilor conducerii partidului 
a rezultat că la atelierele Depar
tamentului Căilor Ferate, datori
tă îmbunătățirii organizării repa
rațiilor, au devenit cVspofiibile im
portante capacități. Prin dotarea 
cu utilaje moderne și folosirea 
mai complectă a mașinilor și su
prafețelor de producție, prin mă
rirea numărului de schimburi și 
organizarea reparațiilor pe prin
cipiul pieselor de schimb, există 
posibilități ca unele ateliere cu 
o suprafață productivă de cca. 
70 mii m.p. șă fie transformate 
și profilate în fabrici construc
toare de mașini.

Comparînd indicii de folosire 
a mașinilor-unelte realizați în 
întreprinderile constructoare de 
mașini din cadrul Ministerului 
Industriei Grele cu cei din între
prinderile altor ministere, rezul
tă că aceștia sînt mai scăzuți cu 

, la sută la Ministerul Cons 
uticțiilor, Industriei Materialelor 
de Construcții și Industriei Lem- 

‘nului și cu 25 la sută la Minis
terul Industriei Bunurilor de Con
sum

Reparațiile capitale de autove- 
hicole se realizează astăzi în ca
drul tuturor ministerelor, sfaturi
lor populare și cooperativelor — 
ceea ce face ca aceste reparații 
să fié neeoreSpunzătoare calitativ 
și la un preț de cost ridicat.

Pentru diferite utilaje de serie, 
folosite în toate sectoarele de 
activitate, reparațiile capitale se 
realizează în unități mici, cu pro 
ductivitate redusă, în condiții teh
nice necorespunzătoare, ceea ce 
duce la scurtarea duratei lor de 
exploatare. Executarea acestor 
reparații într-un sistem organizat 
ne principiul reparațiilor în flux, 

folosirea metodelor de lucru 
ïnoderne și a pieselor de schimb 
va duce la economii însemnate 
atft prin reducerea volumului re
parațiilor capitale, cît și prin pre
lungirea perioadelor de lucru ale 

' mașinilor.
Pentru o mai bună organizare 

a producției în industria construc
toare de mașini, Ministerul In
dustriei Grele va trebui sa întoc
mească într-un timp scurt propu
nerile de măsuri concrete care să 
asigure, o încărcare corespunză
toare a fiecărei unități, indiferent 
de organul central căruia îi apar
țin în prezent aceste unităti — 
prevăzîndu-se totodată adâncirea 
specializării și lărgirea cooperării 
tiv cadrul ramurii. Unele din a- 
ceste unități vor trebui să trea
că în cadrul Ministerului Indus-

Micșorarea consumurilor specifice
Plenarele C.C. al P.M.R. din 

noiembrie 1958 și iulie 1959 au 
pus în centrul preocupărilor orga
nelor și organizațiilor de partid, 
conducerilor de ministere, comi
tetelor executive aie sfaturilor 
populare și tuturor muncitorilor, 
inginerilor, și tehnicienilor proble
ma descoperirii și valorificării cît 
mai depline a rezervelor existen
te în economie în vederea redu
cerii consumurilor specifice la 
materii prime și materiale, ener
gie, combustibil și a altor chel
tuieli de producție

Inițiativele valoroase și meto
dele înaintate folosite în acest 
an pentru obținerea de economii 
peste pian dovedesc că există 
suficiente rezerve interne care să 
facă posibilă reducerea și mai 

triei Grele.
Ministerul Industriei Grele va 

trebui să stabilească normati
vele îmbunătățite și să organi
zeze executarea industrială a 
reparațiilor de mașini-unelte, e- 
lectromotoare, transformatori, 
motoare cu combustie internă, 
pompe, ventilatoare. etc., folosind 
capacitățile existente în toate în
treprinderile ministerelor și sfa
turilor populare.

Pentru îmbunătățirea calității 
reparațiilor de a.utovehicole șî 
reducerea costului lor, este ne
cesar ca Ministerul Transportu 
iilor și Telecomunicațiilor, în 
colaborare cu Ministerul Indus 
triei Grele, să elaboreze măsuri 
eficiente cu privire la concen
trarea reparațiilor capitale de 
autovehicole în mari unități de 
reparații, repartizate rațional pe 
întregul teritoriu al țării, avînd 
în vedere folosirea capacităților 
existente indiferent de organul 
central căruia îi aparțin în pre
zent aceste capacități.

In atelierele mecanicul ui-șef
din întreprinderi, capacitățile de 
producție și forțele de muncă 
vor trebui folosite in cea mal 
mare măsură pentru moderniza 
rea mașinilor, pentru mecaniza
rea și automatizarea proceselor 
de producție, folosindu-se pe 
scară largă creditele bancare pe 
termen scurt puse la dispoziție 
în acest scop.

O sarcină principală a condu
cerii Ministerului Industriei Gre
le, a proiectanților șl tehnologi
lor, a tuturor muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor din a- 
ceastă ramură este ridicarea 
producției de mașini și utilaje 
Ia nivelul tehnicii înaintate.

Studii similare celor făcute în 
industria constructoare de mașini, 
îndreptate spre o folosire mai e- 
ficientă a mijloacelor fixe exis
tente, trebuie să fie întocmite și 
în celelalte ramuri industriale și 
îndeosebi în industria lemnului, 
industria materialelor de cons
trucții, industria alimentară și 
industria ușoară. In toate aceste 
ramuri este necesar să se urmă
rească concentrarea producției în 
unități echipate cu utilaj de înal
tă productivitate, îmbunătățin- 
du-se folosirea suprafețelor exis
tente prin modernizarea utilajelor, 
acolo unde aceasta se va dovedi 
economic, sau prin reutilarea lor 
cu mașini și instalații de înaltă 
productivitate, asigurîndu-se tot
odată o justă repartizare terito
rială.

In dezvoltarea capacităților de 
producție, ministerele, sfaturile 
populare, Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești și 
Uniunea Centrală a Cooperati
velor de Consum trebuie să-și 
concentreze eforturile materiale 
și financiare spre produsele ca
re reprezintă necesități reale ale 
economiei naționale — mașinile 
necesare reutilării tehnice a în
treprinderilor și mărfurile meni
te să satisfacă cerințele mereu 
crescînde ale pieții interne. Tre
buie să se acorde o grijă deose
bită sporirii producției de măr
furi cerute pe piața externă, în 
sortimente, calitate și prezenta
re corespunzătoare, la un preț 
de cost redus.

însemnată a normelor de consum 
la materii prime și materiale în 
anul 1960. Ministerele șl comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare trebuie să ia măsuri pentru 
descoperirea și valorificarea cît 
mai largă a acestor rezerve, pen
tru a realiza și depăși sarcinile 
de reducere a normelor de con
sum prevăzute în proiectul de 
plan.

în industria constructoare de 
mașini sînt mari posibilități de 
reducere a consumului de metal 
prin reproiectarea și moderniza 
rea unor mașini și utilaje, precum 
și prin introducerea în producție 
a procedeelor tehnologice înain
tate care duc la ridicarea indice
lui de folosire a metalului.

In industria de prelucrarea me

talelor s-a prevăzut o reducere 
a consumurilor specifice de lami
nate de cel puțin 6,3 la sută. 
Din analiza făcută la principalele 
mașini și utilaje produse în serie 
de Ministerul Industriei Grele a 
reieșit că este posibilă o reducere 
a normelor de consum la lami
nate cu peste 7 la sută față de 
indicii realizați în 1959, economi- 
sindu-se prin aceasta o cantitate 
de metal din care s-ar putea pro
duce 16.000 autocamioane sau 
24.000 tractoare.

Pentru aceasta, este necesar 
ca Ministerul Industriei Grele să 
ia măsuri pentru a extinde la cea 
mai mare parte a produselor de 
serie ce se vor fabrica normele 
de consum stabilite pe baze ten- 
nico-științifice. De asemenea, Co
mitetul de Stat al Planificării va 
trebui să mărească numărul pro
duselor pentru care se stabilesc 
norme de consum prin planul de 
stat

Consumul de cherestea rășinoa- 
se este încă prea ridicat la lu
crările dî construcții-montaj, un
de se folosesc mari cantități la 
schele, cofraje și diverse lucrări 
auxiliare.

Folosirea nerațională a mate
rialului lemnos și cazurile de 
risipă de pe unele șantiere de 
construcții sînt înlesnite de fap
tul că normele de consum sînt 
prea largi.

Proiectanții trebuie să prevadă 
în proiecte soluții bazate pe un 
consum cît mai redus de lemn de 
rășinoase.

Dezvoltarea culturii porumbului pentru siloz, baza creșterii 
rapide a producției de carne și lapte

O rezervă importantă pentru 
sporirea producției animale în 
țara noastră o constituie folosi
rea, în mod intensiv, a porum
bului siloz, în hrănirea animale
lor.

Porumbul pentru siloz recoltat 
în faza de coacere lapte-ceară 
dă posibilitatea să se obțină can
tități mai mari de unități nutri
tive, să poată fi crescute și hră
nite mai multe animale pe aceeași 
suprafață de teren, decît atunci 
cînd porumbul se folosește sub 
formă de boabe.

La o producție de 3.000 kg. 
boabe la hectar se obțin 3.480 
unități nutritive, în timp ce la 
o producție de numai 40.000 kg. 
porumb de siloz la hectar recol
tat în faza de lapte-ceară se ob
țin 8.000 unități nutritive.

Importanța pe care o are po
rumbul însilozat în hrănirea a- 
nimalelor și în sporirea produc
tivității lor este cunoscută mai 
de mult de către tehnicienii și 
inginerii care lucrează în agri
cultură ; cu toate acestea, cul
tura porumbului pentru siloz în 
gospodăriile agricole de stat și în 
gospodăriile colective și folosirea 
lui în hrana animalelor s-au des
fășurat într-un ritm cu totul ne
satisfăcător.

La Consfătuirea de la Con
stanța a țăranilor și muncitorilor 
din sectorul socialist al agricul
turii, din aprilie 1958, s-a arătat 
marea însemnătate a folosirii 
porumbului siloz pentru spori
rea șeptelului. După consfătuire 
s-au obținut unele rezultate în 
ce privește însilozarea porumbu
lui. Față de anul 1951, cînd s-au 
însilozat numai 35.000 tone nu
treț, în 1958 s-a însilozat 
1.527.000 tone, iar în anul 1959 
— peste 3.000.000 tone, din care 
800.000 tone la gospodăriile a- 
gricole de stat și pește 1.500.000 
tone la gospodăriile colective.

Cu toate acestea, cantitățile 
de porumb pentru Siloz sînt încă 
nesatisfăcătoare, datorită supra
fețelor restrînse cultivate pentru 
această destinație și mai ales 
randamentelor ia hectar, sub po
sibilități. ca urmare a agroteh
nicii necorespunzătoare aplicată 
la această cultură.

* Cultura porumbului pentru si
loz este privită încă cu nepăsare 
de către conducerile multor gos
podării agricole de stat și dte 
unele consilii de conducere din 
gospodăriile agricole colective. 
Tocmai de aceea gospodăriile a- 
gricole de stat au realizat abia 
jumătate din planul de însilo- 
zare a porumbului. In multe ca
zuri, semănatul porumbului pen

Trebuie combătută cu tărie 
practica nejustă a unor conducă
tori de întreprinderi care în loc 
să ia măsuri pentru reducerea 
prețului de, cost .1* exploatarea 
lemnului, lasă însemnate canti
tăți de material lemnos să pu
trezească în pădure, considerînd 
operațiunile de scos ca „neren
tabile“.

Comitetul de Stat pentru Cons
trucții, Arhitectură și Sistema
tizare, ministerele și comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
vor trebui să ia măsuri ca în a- 
nul 1960 consumurile specifice de 
ciment și oțel-beton să fie reduse 
cu cel puțin 5—8 la sută sub ni
velul celor din anul 1959.

Merită să fie scoasă în eviden
ța în mod deosebit inițiativa mun
citorilor textillști și a celor din 
industria pielăriei care a făcu 
posibil obținerea unor importante 
economii de materii prlnle și ma
teriale în aceste sectoare. De 
exemplu, numai în industria pie
lăriei s-a redus în 1959 importul 
de piei cu 3.600 tone, în com
parație cu 1958, iar în 1960 a- 
cest import se va reduce cu încă 
3,100 tone, cu toate că produc
ția de încălțăminte din piele va 
continua să crească.

în același timp este necesar 
să atragem atenția că în indus
tria ușoară sînt încă mari re
zerve pe care trebuie să le des
coperim și să le folosim.

Vor trebui stabilite norme de 
consum cu motivare tehnică pen
tru toate produse'e șl generali

tru siloz se face tîrziu. cu să- 
mînță necondiționată și pe lo
curile cele mai slab pregătite, de 
multe ori în arătură uscată de 
primăvară. Porumbul pentru si
loz se seamănă prea des și nu i 
se aplică lucrările de întreținere 
corespunzătoare pentru ca să fie 
curățat de buruieni.

Măsurile agrotehnice necesare 
la cultura porumbului pentru si
loz sînt aceleași ca și Ia porum
bul cultivat pentru boabe. Pre
gătirea terenului, modul se
mănat, alegerea și tratarea se« 
mințelor de porumb, numărul de 
plante la hectar, lucrările de în
treținere privind cultura porum
bului pentru siloz trebuie făcute 
la fel ca și la porumbul cultivat 
pentru boabe. Numai în astfel 
de condiții agrotehnice se poate 
obține o producție bogată de 
masă verde și mai ales de știu- 
leți în lapte-ceară, care dau cea 
mai mare cantitate de unități nu
tritive la hectar.

Deosebirea la cultura porum
bului pentru siloz față de acea 
pentru bpabe .privește recoltarea, 
operație care la porumbul pen
tru siloz trebuie să se facă în 
faza de lapte-ceară, culegîndu-se 
toată masa verde. Porumbul re
coltat în această fază conține o 
mare cantitate de substanțe nu
tritive și are suculenta necesară 
obținerii unui nutreț însilozat de 
bună calitate.

Sînt unele gospodării agricole 
de stat șj gospodării colective 
care obțin producții mari apli- 
cînd o agrotehnică corespunză
toare și cultivînd soiuri și hi
brizi de porumb productivi. Ast
fel, gospodăria agricolă de stat 
„Dunărea“, regiunea Galați, a 
obținut în anul acesta o produc
ție de 140.000 kg. la ha. porumb 
de siloz în faza de coacere lapte- 
ceară, G.A.S.-Pietroiu, regiunea 
Constanța — 104.000 kg. la ha., 
G.A.S.-Dudești, din aceeași re
giune, 90.000 kg., G.A.S.-Puchenii 
Mari — 65.000 kg. porumb siloz 
la hectar. Gospodăria agricolă 
colectivă „Ziduri", regiunea Plo- 
ești, a obținut o producție de 
54.000 kg., iar G.A.C.-Păulești, 
regiunea Baia Mare, a obținut 
45.000 kg. porumb siloz la hec
tar. Experiența gospodăriilor a- 
gricole de ștat și a gospodăriilor 
colective care au obținutpro
ducții mari de porumb-siloz la 
hectar trebuie să fie studiată cu 
atenție de lucrătorii de partid și 
de stat, de specialiștii în agricul
tură și răspîndită cît mai larg.

Porumbul însilozat trebuie să 
constituie furajul de bază pentru 
creșterea și îngrășarea animale

zate metodele bune folosire de 
fruntașii în producție, pentru a 
elimina diferențele mari de con
sumuri care măi există între în
treprinderi cu condiții tehnice si
milare.

Prin reducerea consumurilor 
specifice, îmbunătățirea sortimen
telor și extinderea folosirii înlo
cuitorilor în industria textilă șl a 
pielăriei, se vor economisi anul 
viitor față de 1959 peste 1.500 
tone lînă și fibre chimice, peste 
3.400 tone fire bumbac și cca 
2.000 tone piei.

In întreprinderile industriei căr 
nii și laptelui, s-au obținut în ul
timul timp rezultate pozitive în 
ce privește sporirea producției, 
lărgirea sortimentelor, calitatea și 
prezentarea produselor. Munci- * 
torii, tehnicienii și inginerii din 
industria cărnii și laptelui au de 
pus eforturi susținute pentru re
ducerea prețului de cost la aceste 
preparate, obținînd rezultate care 
merită o apreciere pozitivă.

Lucrătorii din cadrul întreprin
derilor și aparatului Ministerului 
Industriei Bunurilor de Consum 
nu trebuie să se mulțumească cu 
cele realizate. Este necesar să 
fie aplicate în continuare măsuri 
și mai hotărîte pentru îmbună
tățirea activității în acest sec
tor, pentru creșterea continuă a 
acumulărilor, valorificîndu-șe mai 
bine rezervele materiale și finan
ciare, micșorîndu-se prețul de cost 
și îmbunătățindu-se cu perseve
rență calitatea și prezentarea pro
duselor.

lor șl îndeosebi pentru sporirea 
producției de lapte.

Observațiile făcute la Stațiu
nea experimentală Săftica a In
stitutului de cercetări pentru cul
tura porumbului dovedesc că 
hrănirea vacilor cu cantități 
mari de porumb însilozat spo
rește și ieftinește producția de 
lapte. La această stațiune, 106 
vaci din rasa brună au fost hră
nite în iarna trecută cu cîte 33 
kg. porumb însilozat .pe zi, în 
afdră de alte ■ furaje. - Producția 
de lapte s-a menținut în medie 
la 12-15 litri pe zi de fiecare 
vacă furajată, de la unele vaci 
obținîndu-se peste 20 litri lapte; 
prețul de cost al laptelui a fost 
redus în această perioadă cu 20 
bani la litru, față de cît a fost 
planificat.

Prin, introducerea porumbului- 
siloz în hrana vacilor la gospo
dăriile agricole de stat a sporit 
an de an producția de lapte pe 
cap de vacă furajată și a scăzut 
prețul de cost.

Experiențele dovedesc că pu- 
rumbul. însilozat, folosit în hra
na bovinelor puse la îngrășat, 
dă mari sporuri de creștere în 
greutate. De asemena se poate 
spori masa de furaje, folosindu- 
se și cocenii de porumb, tocați 
imediat după recoltarea știuleți- 
lor. în amestec cu uree și cu 
melasă. In toamna anului 1958 
și iarna anului 1959, la baza 
experimentală Fundulea a Insti
tutului Porumbului a fost în
grășat un lot de 300 bovine, iar 
la ..celelalte stațiuni ale Institu
tului — 500 bovine, folosindu-se 
zilnic pentru fiecare animal cîte 
10—15 kg. coceni însilozați, 1—1,5 
kg. concentrate, 700 grame melasă 
și 80—100 gr. uree. In felul a- 
cesta s-a obținut un spor de 
creștere în greutate de 700—800 
grame în medie pe zi de fiecare 
animal, la un preț de cost de 
numai 3,76 lei kilogramul de 
carne în greutate vie

Avem acum un număr impoi- 
tant de unități agricole socialis
te, gospodării agricole de stat șl 
gospodării colective, care au ob
ținut rezultate concludente în ce 
privește producțiile mari de po
rumb pentru siloz și au dobîn 
dit o experiență pozitivă în spo
rirea producției și reducerea pre
țului de cost la lapte și came 
prin folosirea acestui nutreț den 
sebit de valoros.

Tinînd seama de avantajefe 
mari pe care le prezintă porum. 
bul pentru creșterea producției 
animale, trebuie să ajungem la

(Continuare In pag. 4-a)
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o substanțială mărire a supra
fețelor cultivate cu porumb des
tinat însilozării, ceea ce, fără în
doială, va duce la creșterea pro
ducției de lapte și carne.

Calculele arată ce importanță 
deosebită ar avea pentru crește
rea producției de furaje și a pro
ducției de lapte și carne dacă în 
anii .următori din cele 4.000.000 
ha., ce se vor cultiva cu porumb, 
1.000.000 ha. vor fi destinate 
pentru siloz, vor fi cultivate în 
condiții optime și vor fi recol
tate în faza de lapte-ceară.

La o producție medie de 35.000 
—-40.000 kg. masă verde la hec
tar. s-ar obține o cantitate de 
35—40 milioane tone porumb-si- 

canti- 
la fu- 

lapte, 
de 70

loz. Folosind această 
tate de porumb-siloz 
rajarea vacilor de 
s-ar obține o producție 
milioane hl. lapte, ceea ce ar re
prezenta de aproape 3 ori pro
ducția actuală de lapte din țara 
noastră, iar dacă aceeași canti
tate de porumb-siloz s-ar folosi 
pentru îngrășarea bovinelor, s-ar 
obține o producție de 1,4—1,6 
milioane tone de came.

In ce privește dezvoltarea creș
terii animalelor în țara noastră 
și mai ales în gospodăriile a- 
gficole de stat și în gospodăriile 
colective au fost mai demult sta
bilite sarcinile concrete cu pri
vire la sporirea numărului de 
bovine, porcine, oi, păsări. De a- 
semenea, s-au stabilit și măsu
rile ce trebuie îndeplinite pen
tru asigurarea bazei furajere și 
sporirea producției de carne, 
lapte, lînă și ouă. Totuși, rezul
tatele obținute pînă acum nu 
sîftt pe măsura posibilităților de 
eăre dispunem.

Pentru a obține o creștere im
portantă și rapidă a șeptelului 
șl, pe această bază, a producției 
de carne și lapte, odată cu re- 
diicerea prețuim lor de cost,

conducerile gospodăriilor agricole 
de stat trebuie să folosească din 
plin importanta rezervă pe care 
o reprezintă, potrivit condițiilor 
specifice ale țării noastre, po
rumbul pentru siloz.

Consiliile de conducere ale 
gospodăriilbr colective trebuie să 
ia măsuri hotărîte pentru dez
voltarea creșterii animalelor, în- 
grijindu-se ca furajele să fie fo
losite cu chibzuință, spre a se 
asigura în primul rînd dezvol
tarea șeptelului proprietate ob
ștească. Este în propriul interes 
al colectiviștilor să lărgească în 
acest scop suprafețele cultivate 
cu porumb pentru siloz și să a- 
sigure mărirea producției la hec
tar a acestei culturi, care duce 
la obținerea unor producții mari 
de carne și lapte, și deci la o 
însemnata creștere a veniturilor 
gospodăriei colective și ale fie
căruia dintre ei.

Trebuie pășit cu toată hotărî - 
rea la dezvoltarea culturii po
rumbului pentru siloz, 
tîndu-se cu tărie stările 
rit înapoiate ale unora 
cramponează de metode 
cepții învechite și rezistă la in
troducerea în practică a ceea că 
este nou și înaintat.

Pentru a obține o sporire sim
țitoare a șeptelului, și îndeosebi 
a vacilor de lapte, precum și mă
rirea productivității lor, se im
pune ca Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, comitetele execu
tive ale sfaturilor populare, or
ganele de partid, inginerii, teh
nicienii șl toți lucrătorii din a- 
gricultură să studieze condițiile 
și posibilitățile fiecărei gospodă
rii agricole de stat și gospodării 
colective și să ia măsuri pentru 
extinderea suprafețelor 
cu porumb de siloz și 
lui rațională în hrana 
lor, în vederea creșterii 
re a producției de lapte și car
ne și a scăderii prețului lor de 
cost.

combă- 
de spi- 
care se 
și con-

cultivate 
folosirea 
animale- 
simțitoa-

Este necesar ca sfaturile popu- . 
lare să-și mărească necontenit 
veniturile pentru a-și acoperi din 
aceste venituri cea mai mare par
te a. cheltuielilor

Experiența dobîndită de către 
Comisiile economice regionale 
constituite pentru întocmirea lu
crărilor privind planul de pers
pectivă s-a dovedit foarte poziti
vă. Studiile și propunerile făcute 
de către Comisiile economice re
gionale reprezintă un mare aju
tor pentru organele centrale în 
elaborarea planului economic pe 
anii 1960—1965 și a schiței de 
dezvoltare în perspectivă a eco
nomiei R. P. Romîne pînă în 
1975.

Comisiile economice regionale 
au făcut numeroase propuneri ju
dicioase în legătură cu dezvol
tarea economică a regiunilor 
creșterea producției industriale și 
agricole, folosirea unor noi resur
se naturale, sporirea eficienței u- 
nor investiții, folosirea mai bună 
a unor capacități de producție, 
îmbunătățirea desfacerii de măr
furi.

Pe baiza acestei experiențe ar 
fj indicată crearea îni fiecare re
giune a unor Consilii Economi
ce ale sfaturilor populare regio
nale care să se ocupe de proble
mele economice de ansamblu ale 
regiunii.

Pe lingă problemele ce intră 
direct în preocuparea sfaturilor 
populare aceste organe ar puteai 
să examineze și să avizeze șî 
unele probleme privind investi
țiile și construcții de interes re
publican, necesitatea unor repai- 
rații capitale, înființarea de noi 
unități de producție, dezvoltarea 
sau schimbarea profilului unor 
întreprinderi sau orice alte ac
țiuni care interesează economia 
regiunii.

Tovarăși,
Organele și 

partid trebuie

»

IN CINSTEA ZILEI DE 30 DECEMBRIE

La Uricanî — 782 
peste

îndeplinirea planului anual cu 
mult înainte de termen a constituit 
pentru minerii de la Uricani nu 
numai un prilej de sărbătoare ci 
și un puternic factor mobiliza
tor. Ei sînt hotărîți să raporteze 
la Conferința raională de partid 
îndeplinirea integrală a angaja
mentelor de întrecere. Luna a- 
ceasta, în 5 zile lucrătdare s-au

Minerii de la 
pe

In luna noiembrie 
colectiv de la Vulcan 
peste sarcinile de plan
de cărbune cocsificabil și ener
getic. Primele 5 zHe lucrătoare 
din decembrie s-au soldat cu alte 
641 tone cărbune extrase peste 
plan. Din această 
bine de jumătate 
cocsificabil extras 
sectoarele I și II 
lături de Csiki Emeric. Moraru 
Nicolae, Gantz Ștefan, Bordea

tone de cărbune 
plan
extras din abatajele minei 782 
tone de cărbune cocsificabil pes
te plan. Ca și în lunile anterioa
re și acum 
abataje au 
succes. Cea 
de plan au 
din abatajul 
Vasile care 
o mașină minieră produsă în 
Valea Jiului.

toate brigăzile din 
contribuit la acest 
mai mare depășire 

obținut-o minerii 
condus de Hrițcan 

folosesc la încărcat

Vulcan 
calea
harnicul 

a extras 
4191 tone

cantitate, mai 
este cărbune 

de minerii din 
ale minei. A-

pășesc cu fermitate 
succeselor

Emanoil, pe graficul întrecerii 
se văd numele multor brigăzi 
harnice din cele două sectoare. 
Trebuie de asemenea evidenția
te eforturile minerilor sectorului 
III care au extras în fiecare zi 
mai bine de 100 tone de cărbu
ne peste plan. Aici brigăzile con
duse de Szakacs Mihai, Hunyadi 
Ioan, Bojte Pavel se află în pri
mele rînduri ale întrecerii pe 
sector.

fruntaș

îmbună+a+irea conducerii economieiu

de către organele locale de partid 
si de stat■

scurt timp, pentru a da produc
ție de bunuri de consum de bună 
calitate și ieftină.

Trebuie dezvoltate acele între
prinderi care au materia primă 
asigurată în regiune.

Ar fi bine ca sfaturile popu
lare să-și creeze o rezervă din 
fondul de investiții pe care să o 
utilizeze în primul rînd pentru 
diverse activități economice, a 
căror necesitate poate apare în 
cursul anului.

Sfaturile populare primesc din 
bugetul republican peste 4 mi
liarde lei pentru acoperirea chel
tuielilor lor.

de 
a- 
de 
de

Regiunile țării noastre au cu
noscut o dezvoltare puternică, ac
tivitatea lor economică a crescut 
și, odată cu aceasta, rolul și răs
punderea organelor de partid și 
a sfaturilor populare în conduce
rea economiei locale. S-a îmbogă
țit experiența și calificarea cadre
lor care rezolvă cu succes pro
blemele ce le stau în față.

Sfaturile populare răspund 
întreaga producție vegetală și 
nimală din cuprinsul regiunii, 
realizarea fondului de stat
produse agricole vegetale și ani
male. Valoarea producției globale 
a industriei locale reprezintă a- 
proape 10 miliarde lei.

Sfaturile populare administrea
ză un buget de aproape 9 mili
arde lei — ceea ce reprezintă 
peste 18 Ia sută din totalul bu
getului țării — din care peste 
4,2 miliarde lei se acoperă dîn 
veniturile lor proprii.

Planul de investiții ai sfaturi
lor populare, care a crescut an 
de an, va ajunge în 1960 la pes
te 2,3 miliarde lei față de circa 
1 miliard lei în 1955.

Valoarea desfacerilor de măr
furi către populație, prin cotner- 
țiil de stat de subordonare locală, 
crește de la circa 16 miliarde 
in 1955, Ia circa 24 miliarde 
în anul 1960.

In anul 1960 — din totalul 
31.000 apartamente, ce

organizațiile de 
să deslășoare o 

îargă muncă politică organizato
rică în rîndurile oamenilor mun
cii în vederea realizării obiecti
velor economice pe anul 1960 ; să 
asigure im permanent control a- 
supra activității întreprinderilor, 
sfaturilor populare, aparatului de 
stat și economic.

Consiliul Central al Sindicate
lor, Comitetul Central al LJ.T.M. 
să intensifice activitatea de mo
bilizare a oamenilor muncii, a 
tineretului de la orașe și sate în 
vederea realizării sarcinilor eco
nomice; să-i antreneze în acțiu
nile de construire a obiectivelor 
industriale, a drumurilor, a locuin
țelor și școlilor, în lucrările de 
hidroameliorații și electrificări 
rurale; să organizeze întrecerea 
socialistă în vederea îndeplinirii 
și depășirii planului la toți indicii.

Ne exprimăm convingerea că 
obiectivele planului pe 1960 vor 
găsi un ecou puternic în rîndu
rile oamenilor muncii de la orașe 
și sate în frunte cu clasa munci
toare, care își vor îndrepta toate 
eforturile spre realizarea sarci
nilor de plan.

Sectorul III Lonea 
pe mină

Ioan care obține zilnic randa
mente de peste 7 tone pe post. 

Acest sector a fost multe luni 
dator în privința realizării rit
mice a planului. Acțiunea hotă- 
rîtă întreprinsă de conducerea 
sectorului în frunte cu inginc 
Focșa Ioan, măsurile organiza
torice luate pe baza indicațiilor 
organizației de partid, au făcut 
ca în scurt timp sectorul să se 
redreseze iar acum sa fie pe pri
mul loc în întrecerea cu celelal
te sectoare ale minei.

O-----------------

Minerii de la mina Lonea sec
torul III, au obținut în ultimele 
trei luni din acest an o seamă 
de rezultate bune în munca lor. 
In perioada aceasta ei au extras 
peste prevedterile planului mai 
bine die 850 tone de cărbune fapt 
ce situează sectorul pe loc de 
frunte. Luna aceasta ei au dat 
în plus de sarcinile zilnice alte 
302 tone de cărbune. Brigada 
fruntașă pe sector este cea con
dusă de comunistul Compodi

Album omagial „Lupeni 1929-1959” 
în limba

In luna august în librăriile din 
întreaga țară a apărut albumul 
omagial „Lupeni, 1929—1959“ e- 
ditat de E.S.P.L.A., cuprinzînd 
24 linogravuri ale artiștilor plas
tici din Valea Jiului, cu un cu- 
vînt introductiv de Irimie Străuț.

De curînd, 
străine 
țiativa

secția de limbi 
a E.S.P.L.A. a luat ini- 

traducerii lucrării în, lim-

maghiară
ba maghiară. Lucrarea este în 
curs de tipărire, luna aceasta ur- 
mînd să apară în librării, cu 
prilejul Săptămînii Culturii ro- 
mînești, în cinstea Zilei Repu
blicii.

Acest volum în cursul prime
lor iHni ale anului 
programat să apară 
limbi.

viitor 
Și în

este 
r’”
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Construi — peste 24.000 vor fi 
realizate de sfaturile populare.

Comitetele executive ale sfa
turilor populare trebuie să gos
podărească cu și mai multă 
chibzuială fondurile materiale și 
bănești, să evite orice risipă a 
Investițiilor pe obiecte mărunte și 
neeconomicoase și să le îndrepte 
în primul rînd spre lucrări indus
triale importante, asigurînd pu; 
nerea lor în funcțiune în cel mai

Era ora unu după-amiază. 
Sirena a sunat prelung vestind 
pe minerii ce urmau să intre în 
schimbul II că e timpul să se 
pregătească de șut. linii se și 
îndreptau deja spre mină. Pe 
drumul ce duce spre podul care 
trebuie să-l treci pentru a a- 
junge la mina Petrila pășeau 
voinicește trei mineri. Unul era 
mai în vlrstă cu niște mustăți 
mari, stufoase, iar ceilalți doi 
mai tineri, înalți șl voinici. Cu 
toții purtau sub braț nelipsitele 
securi de mineri. In timp ce 
mergeau cel cu mustăți stufoase 
vorbea și gesticula cu o mină.

— Ei, acum să vă mai aud că * 
vă lăudați că sectorul vostru nu 
poate fi întrecut de nimeni. Ia
că v-ați găsit și voi nașul...

Cel vizat, miner din sectorul 
II răspunse cam înțepat.

— E drept că ne-ați luat-o 
înainte în luna noiembrie dar 
nici noi nu stăm chiar rău. Mult

nu rte-a lipsit pînă să dăm 2000 
de tone de cărbune peste plan.

— Voi aproape două, dar noi 
ne-am apropiat de 3000 — se 
lăudă bătrînul.

— Iacă ne-ați întrecut o lună 
și vă bateți cu pumnul pe piept 
— spuse cel din sectorul II. Dat 
noi, că de ani de zile sîntem 
fruntași pe mină, ba destul de 
des pe întreaga Vale a Jiului, 
la asta ce zici?

— Ce să zio,. Casca de aur e 
la voi. a fost și la alții, și poa
te o fi și la noi — răspunse 
bătr'inul.

Tlnărul care mergea alături 
și încă nu participase la discu
ții intră și el în vorbă.

— Da’ de ce musai 
neavoastră ? Parcă la 
poate fi? Că de-i mai
un rucăl bun apoi află moșule 
că azi nu te mai lăudat dum
neata că sectorul III e fruntaș 
pe mină

la dum- 
nol nu 
dădeam

ridica
vară în cartierul Vlscoza- 
din Lupeni a început tur-
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noi blocuri
Astă 

blocuri 
narea fundației la blocul ui.

Muncitorii zidari au depus 
toate eforturile pentru a termi
na lucrările de zidărie înainte 
de termen și au reușit ca la

— Bine, măi, nepoate da’ cît 
a dat sectorul post' de vă cre
deți buricul pămîntulul ?

— Apăi află că și noi, cei de 
la I, am dat 2300 de tone de 
cărbune peste plan...

— Bravo vouă — îl lăudă bă- 
trînul.

Intre timp au ajuns la mină, 
înainte de a se despărți în sala 
de pontaj și-au strîns mîinile cu 
putere, iar bătrînul le spuse:

— Oare luna asta ne o puteți 
lua înainte?

— Te prinzi moșule ? — răs
punseră ambii tineri țntr-un 
glas.

— Mă prind.
Cu aceste vorbe discuția a 

luat sfîrșit. Peste puțină vreme, 
jos, în adine, clocotul muncit 
domina totul. Cine va avea drep . 
taie pînă la urmă ? Fără îndoia 
lă cei ce vor munci mai bine...

D. C.

să 
la

ter- 
blo-

sfîrșitul lunii octombrie 
mine zidăria exterioară 
cui 21. In prezent se lucrează la 
zidurile despărțitoare de la eta
je și tencuirea parterului a- 
cestui bloc. La înălțarea lui s-au 
evidențiat în muncă brigăzile de 
zidari ale lui Căpitanu Gheorghe 
și Moga Aurel.

La ridicarea într-un timp scurt 
a zidăriei a contribuit și echipa 
de fierari betoniști condusă de 
Alexandru Constantin. De ase
menea și echipa de dulgheri con
dusă de tov. Catrinoiu Gh,

Dacă aceste brigăzi au muncit 
mult nici brigada de instalatori 
de apă condusă de Istodor Vin- 
tilă nu s-a lăsat mai prejos. Ea 
a terminat de montat toate co
loanele de fontă-scurgere și si- 
foanele de pardoseală din plumb.

Blocul 21 care cuprinde 36 
apartamente va fi dat în folosin
ță în anul viitor. Constructorii 
și-au luat angajamentul să-l ter
mine cu 30 zile înainte de termen.

Cu aceeași rapiditate se ridi
că și blocul 22 unde lucrează 
brigada zidarului Stracovici Ca- 
rol și blocul 22 A unde lucrează 
brigada condusă de tov. Sandu 
Tudor.

V. CIRSTO1U
corespondent
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