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^'2^,0 problemă centrată a întregii 
economii, căreia trebuie sâ-i acordăm 
cea mai mare atenție în etapa actuală, 
este îmbunătățirea permanentă a cali
tății produselor”.
(<Din Raportul C.C. al P.M.R. prezentat de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 

la cel de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romin)

ПІЕЕППІЕ (OHIÎEIIIlll [Emil 11 PflRTEBULfll ШЕИЩИ DOilifl 
către toate organele și organizațiile de partid, sindicale, ale U. T. M. cu privire la criteriile 

principale ale întrecerii socialiste in cinstea aniversării a 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romlnia

Anul acesta, la 8 mai, se îm
plinesc 40 de ani de la crearea 
Partidului Comunist din Romî- 
nia — eveniment de importanță 
istorică pentru destinele poporului 
romin. Sub conducerea încercată 
a Partidului Muncitoresc Romîn, 
poporul nostru a obținut mărețe 
și hotăfîtoare victorii în construi
rea socialismului, în dezvoltarea 
economică și culturală a patriei 
noastre și ridicarea nivelului de 
trăi al celor ce muncesc.

Congresul al Ш-lea al P.M.R., 
faci ud bilanțul activității rodnice 
ți' multilaterale desfășurate de par- 
tM, al succeselor dobîndite de 
oamenii muncii, a consfințit vic- 
toria socialismului în R.P. Romînâ 
și a. trasat liniile directoare ale 
dezvoltării economice și social- 
culturale a țării în următorii ani. 
Planul economic pe anii 1960— 
1965 are ca obiectiv principal dez
voltarea bazei -tehnico-materiale 
a socialismului, încheierea proce
sului de făurire a relațiilor de 
producție socialiste în întreaga e- 
Conomie, în vederea desăvîrșirii 
construcției socialismului.

- Răspunzînd chemărilor partidului 
și guvernului, desfășurînd larg în
trecerea socialistă organizată de 
sindicate, oamenii muncii din țara 
noastră au obținut an de an suc
cese remarcabile în îndeplinirea 
planului de stat, și-au îndeplinit 
în mod sistematic angajamentele 

‘feste. au acumulat o bogată expe
riență pe frontul luptei pentru e- 
conqmii, dovedind un înalt spirit 

_ăe răspundere pentru întărirea și 
* înflorirea 'patriei. Se poate aprecia 
că lupta pentru economii a deve
nit o mișcare de masă, o cauză a 
muncitorilor^ inginerilor, tehnicie
nilor.

Planul de stat pe anul 1960, 
primul an al planului de șase ani, 
a fost îndeplinit și depășit la 
majoritatea indicatorilor .economici. 
Ritmul înalt în care se dezvoltă 
economia națională își găsește ex
presia în faptul că în anul 1960 
producția industrială a fost cu 
16,9 la sută mai mare decît în 
anțil 1959, depășindu-se astfel 
sarcina de plan care prevedea o 
creștere de 14 la sută. Creșteri 
însemnate au fost realizate în toa
te ramurile industriei. Productivi
tatea muncii, principalul factor al 
creșterii producției, a fost în a- 
nul 1960 cu 11 la sută mai mare

lina flfiBiru o calitate superioara a wofluselor — 
oDieftivui piiDtigai al Iotieieiii soiialistB

Documentele celui de-al III-lea 
д Congres al P.M.R. au subliniat că 
în etapa actuală este necesar să 
pășim cu toată hotărîrea la rea
lizarea unei sarcini de importanță 
deosebită și anume la îmbunătă
țirea continuă a calității produse
lor ia toate ramurile economiei na
ționale.

Menținînd și dezvoltînd rezultatele 
obținute în lupta pentru economii în 
toate domeniile de activitate, una 
din condițiile fundamentale pentru 
creșterea venitului național și a ni
velului de trai, în fața tuturor 
muncitorilor, maiștrilor, ingineri
lor, oamenilor de știință stă sarci
na de mare importanță de a des
fășura o activitate susținută și sis
tematică pentru obținerea de pro
duse de calitate superioară, la 
nivelul celor mai bune produse de 
pe piața mondială.

La aniversarea a 40 de ani de 
la crearea partidului nostru să 

-pornim cu toată hotărîrea la Îm
bunătățirea calității produselor,, să 
deschidem larg frontul luptei pentru 
produse de înalt nivel calitativ 

decît în 1959, S-a consolidat și s-a 
dezvoltat în continuare sectorul 
socialist din agricultură.

în toate sectoarele de activitate 
a exercitat o puternică înrîurire 
întrecerea socialistă largă și însu
flețită, desfășurată de oamenii 
muncii, sub conducerea organiza
țiilor de partid în cinstea celui 
de-al Ш-lea Congres al partidu
lui. Spiritul de inițiativă creatoare 
și priceperea în descoperirea și fo
losirea rezervelor interne ale eco
nomiei s-au manifestat puternic în 
angajamentele luate de oamenii 
muncii în întrecerea socialistă, ca 
și în îndeplinirea acestora. Este 
grăitpr în această privință fap
tul că in anul 1960 oamenii mun
cii au dat patriei 1,5 miliarde, lei 
economii peste prevederile planu
lui. De asemenea, ei au dat peste 
sarcinile de plan 100.000 tone 
oțel, 59.000 tone fontă, 9.700 to
ne cocs metalurgic, 60.000 tone 
minereu de fier, 1.102 bucăți trac
toare, 53.300 bucăți rulmenți, 
12.500 tone sodă calcinată, 
578.000 m.p. furnir, 160 milioane 
lei mobilă, 10,8 milioane m. p. 
țesături, 337 milioane lei confec
ții din țesături, 858 mii perechi 
încălțăminte,' 66.500 tone zahăr, 
2.400 tone ulei comestibil ș.a.

Plenara Comitetului Central al 
P.M.R. din 31 octombrie — 1 
noiembrie 1960 a subliniat că e- 
conomia noastră se -caracterizează 
prin dezvoltarea în ritm înalt a 
tuturor ramurilor industriei și în
deosebi a ramurilor hotărîtoare 
pentru industrializarea socialistă, 
prin creșterea însemnată a acumu
lărilor socialiste și prin continua 
ridicate a nivelului de trai al oa
menilor muncii. Realizările anu
lui I960 constituie o premisă im
portantă. pentru îndeplinirea cu 
succes a planului în 1961.

Rezultatele obținute oglindesc 
nivelul mai înalt la care s-a des
fășurat în anul 1960 activitatea e- 
conomică, creșterea preocupării or
ganelor de partid, de stat și sin
dicale pentru problemele concrete 
ale economiei, pe care le rezolvă 
cu tot mai multă competență. Este 
necesar ca prețioasa experiență dc- 
bîndită pînă acum de muncitori, 
tehnicieni, ingineri, lucrători de 
partid și de stat în realizarea de 
economii și produse peste preve
derile planului să fie folosită pen
tru a obține succese și mai mari 
în acest domeniu.

prin ridicarea indicilor tehnico- 
economici ai mașinilor, agregate
lor, Utilajelor, prin sporirea du
rabilității și desăvîrșirea finisaju
lui produselor, astfel ca acestea să 
corespundă tot mai mult condi
țiilor create de dezvoltarea teh
nicii și științei.

In prezent dispunem de toate 
condițiile necesare transformării 
luptei pentru produse de înalt ni
vel calitativ într-o mișcare de masă 
a muncitorilor, maiștrilor, ingineri
lor, tehnicienilor din toate ramu
rile economiei naționale. Industria 
noastră socialistă dispune de ma
șini și utilaje moderne, al căror 
număr crește necontenit. Numai 
în anul 1960 ău fost date în ex
ploatare 34 noi întreprinderi șl 
secții și au fost reutilate cu mașini 
moderne 82 uzine și fabrici. Pen
tru afiul 1961 s-a planificat pune
rea în funcțiune a 60 de între
prinderi și secții noi, precum și 
dezvoltarea și reutilarea a 96 în
treprinderi -și secții. Pentru înzes
trarea economiei naționale cu ma
șini și utilaje nor a fost prevă

zută în acest an suma de aproape 
12 miliarde lei .

In întreprinderile noastre lucrea
ză sute de mii de muncitori și 
maiștri cu o înaltă calificare și ex
periență în muncă, zeci de mii de 
ingineri și tehnicieni buni cunos
cători ai tehnicii noi. Analiza ac
tivități! economice a arătat, că, 
folosind cu succes posibilitățile 
pe care le au, majoritatea între
prinderilor au obținut rezultate 
pozitive în privința îndeplinirii 
sarcinilor prevăzute în planul de 
producție, a realizării de econo
mii suplimentare, precum și în îm
bunătățirea calității produselor. 
Totodată, a ieșit la iveală că nu 
toate ministerele, sfaturile popu
lare, întreprinderile luptă cu sufi
cientă perseverență pentru ridica
rea calității produselor lor, ceea 
ce are urmări negative, aduce dau
ne economiei naționale. Colecti
vele unor întreprinderi nu au a- 
ccrdat atenția cuvenită îmbunătă
țirii calității produselor, dînd do
vadă că n-au înțeles că lupta pen
tru economii nu poate fi ruptă de 
lupta pentru calitate, că ambele 
sînt de nedespărțit în activitatea 
economică. Reducerea neîncetată a 
prețului de cost constituie o sarcină 
de bază dar ea nu trebuie să 
fie îndeplinită în dauna calității 
produselor. Experiența acelor în
treprinderi care nu s-au preocupat 
de continua îmbunătățire a cali
tății produselor a arătat că ele au 
avut de întimpinat greutăți în 
desfacerea mărfurilor, ceea ce a 
influențat negativ asupra întregii 
activități a acestor întreprinderi ; 
deficiențele de calitate au dus la 
creșterea consumurilor de materia
le, la irosirea de muncă, la ridi
carea costurilor de producție.

Fabricarea de produse de înaltă 
calitate și rezistențe, este necesa
ră pentru satisfacerea în tot mai 
deplină măsură a nevoilor mereu 
crescînde ale economiei naționale, 
obținîndu-se pe această bază în
semnate economii de materiale și 
de muncă.

îmbunătățirea caracteristicilor 
tehnice și a calității mașinilor pe 
care le producem are ca efect fo
losirea mai economică și mai 
eficientă a fondurilor de investiții. 
Calitatea ridicată a mașinilor și 
utilajelor duce totodată la micșo
rarea substanțială a cheltuielilor 
de producție și la obținerea de 
importante economii materiale și 
bănești. îmbunătățirea indicilor ca
litativi ai produselor reprezintă o 
condiție de primă" însemnătate 
pentru asigurarea posibilităților 
de creștere a producției.

Realizînd produse Іа nivelul teh
nicii moderne, întreprinderile satis
fac tot mai mult condițiile desfa
cerii mărfurilor pe care le fabrică 
atît pentru acoperirea necesităților 
interne cît și pentru export. Folo
sirea integrală a capacităților de 
producție este direct legată de fe
lul în care acestea răspund exi
gențelor de calitate ale beneficia
rilor interni și externi. Mărfurile 
livrate de industria noastră — uti
laje, mașini, produse chimice, ma
teriale de construcții, produse ale 
industriei ușoare și alimentare — 
se bucură de aprecierea cumpără
torilor de peste hotare. Șe vînd 
în cantități, tot mai mari și pe 
piețele tot mai multor țări. Ex
portul de mărfuri al țării noastre 
a crescut an de an, fiind în anul 
1960 cu 37 la sută mai mare decît 
în 1959. Este necesar ca renumele 
bun dobîndit de calitatea mărfuri
lor noastre pe piețele externe să 
fie nu numai menținut, dar șl în
tărit. ■

Necesitățile dezvoltării econo
miei naționale și cerințele consu

matorilor impun modernizarea și 
lărgirea continuă a sortimentelor 
produselor. Asimilarea în fabri
cație a sortimentelor noi trebuie 
să se facă cu deosebită grijă, — 
astfel ca acestea să fie la nivelul 
celor mai reușite produse reali
zate pe plan mondial, să cores
pundă integral cerințelor de cali
tate.

Manifestarea unei înalte exi
gențe față de calitatea produselor 
și luarea măsurilor corespunzătoa
re în toate fazele proceselor de fa
bricație, stabilirea soluțiilor teh
nice care să ducă la realizarea de 
produse cu performanțe tehnico- 
econdmîce ridicate și grija pentru 
aspectul și prezentarea produselor 
vor contribui la creșterea nivelu
lui tehnic al cadrelor, ia ridicarea 
continuă a calificării Ic profesio
nale.

Lupta pentru o calitate supe
rioară a produselor — împreună 
cu sporirea producției, a produc
tivității muncii și reducerea chel
tuielilor de producție — trebuie 
privită ca o sarcină centrală în 
îndeplinirea planului de stat, cu 
caracter permanent, a cărei înfăp
tuire are efecte favorabile în toa
te domeniile activității economice. 
Este necesar ca îmbunătățirea ca
lității produselor să devină o pre
ocupare a tuturor oamenilor mun
cii din economie și te primul rînd 
a cadrelor de ingineri, tehnicieni, 
maiștri și muncitori de înaltă ca
lificare. Oamenii muncii sînt che
mați să lucreze cu pricepere și ini
țiativă, incit in domeniul îmbună
tățirii calității producției să ob
ținem în cel mai scurt timp, în 
toate ramurile economiei naționa
le, succese similare cu cele pe ca
re ie-am dobîndit pe tărîmul eco
nomiilor materiale și bănești.

Pornind de la însemnătatea deo
sebită a îmbunătățirii calității pro
duselor pentru dezvoltarea econo
miei naționale, subliniată cu • tărie 
de Congresul ai III-lea al partidu
lui, ministerele, organizațiile e- 
conomice centrale, întreprinde
rile, sfaturile populare, lucră
torii de partid, de stat și ai
organelor sindicale au datoria să
ia toate măsurile de ridicare a
calității, organizând lupta mase
lor de oameni ai muncii pentru 
produse de nivel calitativ supe
rior.

Ministerele și sfaturile populare, 
cu sprijinul uniunilor pe ramuri 
ale sindicatelor și ale consiliilor 
regionale și locale ale sindicatelor, 
vor trebui să întocmească planuri 
amănunțite de lucru pe ramuri, 
subramuri și grupe de producție, 
care să cuprindă măsurile necesare 
în vederea desfășurării coordonate 
a unei activități largi și multila
terale în scopul îmbunătățirii per
manente a calității. Pe baza aces
tor planuri, a analizei temeinice a 
calității produselor fabricate în
treprinderile își vor întocmi la 
rîndul lor planuri proprii de îm
bunătățire a calității, prevăzînd 
măsurile necesare pentru ca fie
care produs să fie realizat la cei 
mai înalt nivel tehnic și calitativ.

In cadrul măsurilor de îmbună
tățire a calității produselor se va 
acorda o deosebită atenție per
fecționării continue a proceselor 
tehnologice și însușirii celor mai 
moderne procedee de fabricație ; 
va trebui revizuită și îmbunătățită 
permanent concepția constructivă 
și tehnologică, astfel incit condi
țiile de calitate și obținerea de 
caracteristici tehnico-economice su
perioare să stea la baza fabricării 
fiecărui produs ; fazele de fabri
cație se vor stabili pe baze știin
țifice șr cu respectarea riguroasă 
a acestora,- conform documentației 

tehnice ; se va concentra atenția 
spre îmbunătățirea activității și 
organizarea întrecerii socialiste la 
serviciile constructor șef și tehno
log șef, care au o mare importan
ță în întreținerea și îmbunătățirea 
calității mașinilor și utilajelor.

In ridicarea calității produselor 
un rol deosebit de important îl au 
lucrările de finisaj. Atât utilajele 
și mașinile produse de industria 
noastră grea, cît și bunurile de 
consum produse de industria ușoa
ră și alimentară, trebuie să se re
marce printr-uu finisaj îngrijit, 
executat cu procedee industriale i 
modeme, pfintr-o prezentare și 
aspect estetic atrăgător, care să 
satisfacă' cele mai exigente ce
rințe. O mare atenție trebuie dată 
îmbunătățirii finisajului în cons
trucția de locuințe, care trebuie 
să contribuie la creșterea gradului 
de confort și durabilitate.

Un rol deosebit în fabricarea de 
produse de înalt nivel calitativ îl 
au serviciile de control tehnic, a 
căror sarcină este de a veghea la 
îmbunătățirea calității, de a nu 
permite ca pe poarta întreprinde
rii să iasă produse de calitate ne-, 
corespunzătoare. Conducătorii de 
înteprinderi trebuie să se ocupe 
cu toată grija de bună organizare 
și activitate a serviciilor de con
trol tehnic, care sînt chemate să 
manifeste o înaltă exigență față de 
calitatea produselor.

O mare importanță in desfășu
rarea cu succes a luptei: pentru 
calitate o are justa repartizare a 
cadrelor în producție. Pentru a- 
ceasta este necesar ca în acele Lo
curi de muncă, care au un rol ho- 
tărîtor în asigurarea calității su
perioare a produselor, să se repar
tizeze cadrele cele mai calificate. 
Totodată se va acorda întreaga 
atenție ridicării calificării muncito
rilor, inginerilor, tehnicienilor la 
nivelul tehnicii noi.

In planurile de îmbunătățire a 
calității care se vor elabora de că
tre întreprinderi trebuie să se sta
bilească cu claritate sarcinile ce 
revin fiecărui colectiv de muncă, 
în așa fel îneît fiecare muncitor, 
maistru, inginer, tehnician să cu
noască precis ce are de făcut în 
această privință.

In planurile de lucru ce se vor 
întocmi de către ministere vor fi 
cuprinse în mod amănunțit mă
surile necesare și sprijinul care 
trebuie acordat întreprinderilor 
pentru îmbunătățirea continuă a 
calității produselor. Se vor procura 
și pune la dispoziția întreprinde
rilor modele de produse care sînt 
la nivelul tehnicii mondiale atît 
sub aspect calitativ cît și sub as
pectul caracteristicilor tehnico-eco
nomice. în cazurile bine verificate, 
se pot efectua chiar și unele re
vizuiri ale costurilor de produc
ție, dacă acestea constituie în mod 
гёаі o frînă în calea îmbunătățirii 
calității produselor.

Planurile de lucru ale ministere
lor vor prevedea măsurile care 
trebuie luate pentru îmbunătăți
rea calității tuturor produselor cu
prinse în profilul de fabricație al 
fiecărei ramuri economice.

în fiecare ramură industrială 
trebuie organizate întreprinderi și 
secții utilate cu mașinile .cele mai 
mederne, care prin calitatea pro
ducției realizate la nivelul tehnicii 
mondiale, să fie un model pentru 
ramura respectivă și să ajute toa
te întreprinderile ca în termenul 
cel mai scurt să obțină, la rîndul 
lor, produse de înalt nivel calita
tiv.

Calitatea produselor depinde de 
activitatea pe care o desfășoară

(Continuare îb pag. 2-a)
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Rartiduteii Comunist din Rominia
3> *n indusfrta extractiv* a minereurilor feroase/ 
neferoase, nematelifere și în Industrie cărbunelui
— depășirea planului la ex

tracția de minereuri feroase (ex
clusiv ancherite) și neferoase; îm
bunătățirea. indicilor de calitate 
cu respectarea unei expfoatărî ra
ționale;

— creșterea calității producției 
de minereu prin ridicarea conți-

de metal peste nivelul 
planificat : în acest scop se va 
urmări reducerea gradului de di
luare a minereurilor față de nor 
mele admisibile și reducerea pier
derilor de. metal în procesele de 
exploatare și preparare a minereu
rilor;

— îmbunătățirea granuleției 
minereului de fier pentru furnale 
și aglomerator;

— mărirea ciclului de funcțio
nare a instalațiilor de preparare 
între două reparații și reducerea 
duratei reparațiilor;

— depășirea indicilor planifi
cați de mecanizare a principale
lor operațiuni miniere;

— depășirea vitezelor <lș îna 
intare planificate la săparea lu
crărilor miniere de deschidere și 
pregătire;

;ă.

Ы V*

către

fiecare muncitor, inginer, tehnician 
la loctă Iul de muncă. Oricit 

de calcul a proiectantului, p freieidă 
a tehnologului/ . m neg^mțy ța 
maistrului 'sau a muncitorului, lip
sa de. ^igei^ă. ș aontr^ului -te^Vb 
sau Hpsa de co'Hștiihcîezitate a 
celui care transporta ■ jfcsodustțe 
sau asigură depozitarea * 10r sînt 
cauze care dau naștere la mărfuri 
necorespunzătoare. Este o datorie 
de cinste pentru fiecare muncitor, 
inginer, tehnician să producă măr
furi care să fie de o calitate echi
valentă cu aceea din țările cu înalt 
nivel tehnic. De prestigiul mărcii 
fabricii trebuie să se preocupe fie
care colectiv de întreprindere, ca
litatea produselor sale fiind car
tea de vizită cu care se prezintă 
în fața consumatorilor.

îmbunătățirea continuă a cali
tății produselor prin ridicarea per
formanțelor tehnice și' economice 
ale mașinilor și utilajelor, creșterea 
durabilității și gradului de finisa
re în vederea fabricării de produ
se care să satisfacă exigența spo
rită a celor care te folosesc tre
buie să constituie principalul obiec
tiv ai întrecerii socialiste în anul 
1961.

părilor îmbunatățiiea calității 
'țrrodnseîOr,~'Ș^ se continue acțiu
nea pentru îndeplinirea și depă
șirea Pi«tulul de producție, a 
laacinf <te inducere а prețului 

«Ht li * cheltuielilor de cir
culație, pentru buna întreținere a 
mașinilor șț utilajelor în vederea 
țueiungirii duratei de funcționare, 
nwtare* ш а«й e execuție a lu- 
rfărilorbe investiții, respectarea 
strictă a disciplinei contractuale, « 
readucerea în circuitul economic 
a stocurilor supranormative.

3. — Angajamentele privind e- 
conomMle peste plan vor fi luate 
avînd ca bază de referire sarci
nile de îmbunătățire a calității 
produselor, planul definitiv și a- 
profeat de reducere a prețului de 
cest și planul de beneficii al fie
cărei întreprinderi. Atunci cmd în 
mod excepțional intervin schim
bări în planul întreprinderii, an
gajamentele vor fi reanalizate în ra
port cu noile sarcini în scopul de
a motdltaa în continuare efortu-

rite pusteu realizarea și depăși
rea acestora.

4. — Angajamentele în legătu
ră cu depășirea planului de pro» 
■ucție trebuie sa aibă în vedere 
nevoile actuale ale economiei na
ționale. Planul nu trebuie să fie 
depășit în dauna calității și dacă 
nu este asigurată anticipat des
facerea întregii producții rezultate.

5. — Depășirea planului de 
producție să nu se tacă pe seanța /iutuiixî 
suplimentărilor din fondul de 
materiale centralizat sau prin con
sumarea stocurilor necesare des
fășurării normale și ritmice a 
producției în tot cursul anului. 
Depășirea se poate face numai 
prin reducerea consumurilor spe
cifice sau prin folosirea de rezer
ve materiale necentralizate.

Pe lingă aceste obiective, la 
baza întrecerii socialiste trebuie 
să stea respectarea planului de 
cooperare, a obligațiilor de livra
re a producției conform contrac
telor, precum și următoarele cri
terii specifice fiecărei ramuri:

— extinderea susținerii jȚetali- 
ce. cu bol țari și prefahrittte și 
reducerea consumurilor specifice 
la lemn de mină, chertatea. ex
plozivi și energie electrică (cu 
respectarea ЯОДОЙ* de tehnica 
securității și fără a' dăuna calită
ții producției);

— creșterea randamentelor de 
extracție la instalațiile de prepa
rare a cărbunelui cocsiftcabil pes
te eele planificate și îmbunătăți
rea continuă a calității lui;

ridicarea calității cărbunelui 
reducerea conținutului de ce 
și îmbunătățirea granulației; 
depășirea sarcinii de creș- 

a rezervelor de minereuri fe
roase. neferoase și eărbUh! 
ficablli;

— creșterea eficienței șl 
cerea costurilor rezervelor 
perite;

— reducerea prețului de 
pe metru forat și pe rnetru 
de galerie prin micșorarea солЭДк 
murilor specifice de materii pri
me, materiale, energie, combus
tibili reactivi și lemn de mină.

prin 
nușă

tere
cocsl-

*

ac- 
fie-

de

Pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe 1961 au fost asigurate 
toate condițiile. Planul pentru a- 
nul acesta a fost cunoscut cu 3 
luni înainte de începerea anului, 
ceea ce a creat condiții pentru 
buna desfășurare a activității e- 
corromice prin precizarea sarcini 
lor ce revin fiecărui loc de mun
că, elaborarea materialelor tehni
co-documentare, încheierea con
tractelor economice de aprovizio
nare și a contractelor de livrare 
a produselor pe sortimente, întoc
mirea graficelor de elaborare a 
proiectelor pentru investit'! și re
parații capitale și stabilirea de 
către întreprinderi a măsurilor 
tehnice, organizatorice și econo
mice care să permită încă din 
primele zile ale’ anului desfășura
rea ritmică a producției. Cunoaș
terea planului financiar chiar de 
la începutul anului și asigurarea 
unei corelații juste a planului de 
beneficii 'cu ceilalți indicatori e- 
conomici ai planului de stat 
crează de asemenea condiții pen
tru o organizare temeinică a 
tivității tehnico-economice a 
cărei întreprinderi.

Organele și organizațiile
partid, folosind experiența bogată 
acumulată în conducerea luptei 
pe tărîm economic, au datoria să 
organizeze mai bine întrecerea so
cialistă, care în anul 1961 se va 
desfășura în cinstea aniversării a 
40 de ani de viață și de luptă a 
partidului nostru.

Pentru a asigura o mai bună 
desfășurare a întrecerii socialiste 
în cinstea aniversării partidului 
se indică următoarele;

1. — In etapa actuală obiecti
vul principal al întrecerii socia
liste trebuie să-l constituie lupta 
pentru o calitate superioară a 
produselor, care prin însușirile și 
gradul lor de finisare să satisfa
că cit mai complet cele mai exi
gente cerințe ale celor Ce le fo
losesc, să reflecte înalta califica
re și măiestria celor care le-au 
produs, rldicîndu-se astfel la ni
velul celor mai perfecționate pro 
duse asemănătoare de pe piața 
mondială.

In scopul concretizării angaja
mentelor privind ridicarea 
tații, se vor întocmi de către 
ducerile întreprinderilor, cu 
finul sindicatelor, „planuri 
îmbunătățire a calității“ în 
vor fi prevăzute obiectivele și sar
cinile principale în legătură cu 
realizarea unei calități superioa
re a produselor, precum și an
samblul măsurilor ce trebuie luate 
în vederea îndeplinirii lor. Aceste 
planuri vor ține seama de efec
tele economice pozitive care de
curg pentru toate domeniile de 
activitate a întreprinderilor, ca 
urmare a ridicării permanente a 
nivelului calitativ al producției.

2. — Punînd în centrul preocu-

1. în industria constructoare de mașini 
și prelucrarea metalelor

— îmbunătățirea calității ma
șinilor, utilajelor ; șl aparatelor 
prin ridicarea perform antelor lor 
la nivelul celor mai noi realizări 
ale tehnicii, respectarea discipli
nei tehnologice; elaborarea unei 
tehnologii avanșate pe baza folo
sirii proceselor moderne de tur
nare, forjare, tratare termică, su
dare și prelucrare mecanică a 
pieselor, executarea la un nivel 
superior a finisajului, montajului 
și vopsirii produselor, șporirea 
exigenței organelor de control 
tehnic, efectuarea în bune, condi
ții a probelor și încercărilor ne
cesare, omologarea și recepționa- 
rea produselor cu respectarea tu
turor prescripțiilor tehnice și de 
calitate. Pe linia obținerii de per
formanțe tehnico-economice ridi
cate a produselor se va urmări 
în mod deosebit reducerea greu
tății specifice a diverselor tipuri 
de motoare, mașini și utilaje prin 
îmbunătățirea muncii de concepție 
constructivă și tehnologică și fo
losirea materialelor de calitate su
perioară, mărirea randamentelor 
motoarelor și cazanelor în scopul 
reducerii consumurilor de energie, 
ameliorarea permanentă a carac
teristicilor de exploatare conform 
specificului fiecărei' categorii de 
mașini (durabilitate, viteze de 
lucru, cupluri de pornire etc.);

— modernizarea continuă a 
parcului de mașini, utilaje, insta
lații, în vederea măririi randa
mentelor acestora și a îmbunătă
țirii calității producției;

— lărgirea cooperării în pro
ducție în condiții de creștere a e 
ficacității economice; respectarea 
obligațiilor contractuale privind 
termenele și calitatea; adîncirea 
specializării în vederea creșterii 
productivității muncii și calității 
producției și reducerea prețului de 
cost;

— realizarea ritmică a planu
lui de producție, P^in asigurarea 
locurilor de muncă cu materiale 
și documentație tehnică;

— realizarea de economii de 
metal prin reducerea consumuri
lor specifice; reducerea rebuturi
lor; înlocuirea materialelor scum
pe și deficitare. îndeosebi a ni-

chelului, vanadiului și 
respecți rid indicii de 
produselor;

— depășirea sarcinii 
re a productivității 
îmbunătățirea indicilor de utili
zare a mașinilor, organizarea 
mai bună a producției, extinderea 
mecanizării.

In industria electrotehnică se 
vor avea în vedere la stabilirea 
criteriilor de întrecere. în afara 
celor de imai sus, următoarele pro
bleme cu privire la calitate:

—- scăderea greutății motoare 
lor electrice prin folosirea mate
rialelor electroizolante de calitate 
superioară care să permită redu
cerea substanțială a materialului 
activ (tablă silicoasa și cupru):

• îmbunătățirea principalelor carac
teristici specifice de exploatare 
ale motoarelor electrice (randa
ment, factor de putere, cuplu de 
pornire și cuplu' maxim);

modernizarea echipamente
lor energetice pentru linii și sta
ții șl cu deosebire a întrerupăto
rilor automați în scopul reduce
rii gabaritelor și greutății, mă
ririi rezistentei la uzură și adap
tării la nevoile impuse de auto
matizarea sistemelor electroener 
getice:

— îmbunătățirea substanțială a 
calității aparatajulul de joasă 
tensiune și în mod special a a- 
paratăjului de instalații;

— îmbunătățirea calității de 
exploatare a aparatajuhii pentru 
telefonie;

— realizarea unui -progres ca
litativ important în ceea ce pri
vește fabricația bunurilor de con
sum electrotehnice, acordîndu-se o 
atenție deosebită atit caracteristi
cilor funcționale cît și aspectului 
lor. Se vor avea în vedere în pri
mul rînd : aparatele de radio, ma
șinile de spălat rufe, pilele și ba
teriile galvanice, corpurile de ilu
minat, fiarele de călcat etc.;

— asigurarea întreprinderilor 
din industria electrotehnică cu 
materiale electroizolante de cali
tate superioară prin ridicarea ni
velului tehnic al producției și a- 
shnilarea de noi sortimente mo
derne.

cobaltului, 
calitate al

de creșle- 
muncli prin

call
ton- 
spri- 

de 
care

— îmbunătățirea calității pro
duselor siderurgice, realizarea de 
noi mărci de oțeluri de înlocuire 
în vederea reducerii consumului 
de metale deficitare (nichel, co
balt, vanadiu), reducerea rebutu
rilor și a declasatelor:

— creșterea procentajului pro
ducției de calitatea 1 la șini de. 
eale ferată, țevi, tablă cositorită’ 
și zincată, țevi de oțel laminate 
lâ cald si reducerea rebuturilor;

— depășirea planului de pro
ducție la fontă, oțel, laminate fi
nite șl țevi, prin creșterea indici
lor de utilizare a furnalelor, cup
toarelor și laminoarelor, reduce
rea duratei de reparații a agre
gatelor, mecanizarea și autotnati- 
zarea prooaaetor tehifofogiee,

X în industria siderurgică
— extinderea metodelor înain

tate de lucru în vederea depășirii 
sarcinii planificate de creștere a 
productivității muncii;

— creșterea indicilor de utili
zare a metalului prin extinderea 
laminării la toleranțe negative și 
îmbogățirea gamei sortimentelor 
de profile, în scopul reducerii 
consumurilor specifice de lamina 
te în industria construcțiilor . de 
mașini;

— reducerea consumurilor spe
cifice de coes, energie electrică, 
combustibil, feroaliaje, materiale 
auxiliare etc., în vederea reduce
rii prețului de cost și obținerii de 
economii peste cele planificate;

— respectarea termenelor de 
livrare a laminatelor prevăzute în 
contracte-

4. în industria energiei electrice
— reducerea consumului speci

fic de combustibil și a consumu
lui propriu tehnologic în centrale 
electrice fată de idicii planifi
cați;

— reducerea pierderilor de e- 
nergie electrică îii transport și 
distribuție prin: îmbunătățirea 
factorului de putere, alegerea ce
lor mai raționale soluții de ra
cordare a consumatorilor, stabi
lirea celor mal avantajoase sche
me de funcționare pentru stații de 
transformare și rețele; efectuarea 
reparațiilor capitale și urgente a 
instalațiilor și agregatelor ener
getice în condiții optime de cali
tate. pentru a mări perioada dintre 
două reparații; precum și scurta
rea duratei de execuție a repara
țiilor;

r edu
ci esco-

cost 
linfijr /

— punerea în funcțiune înain
te de termen a noilor centrate, 
termo și hidroelectrice, liniilor de 
transport de energie electrică și 
a stațiilor de transformare, рц.е- 
fectuărea tuturor lucrărilor de,,fi
nisare prevăzute în proiect;

— reducerea prețului de cost 
la lucrările de construcții șj mon
taje energetice și a instalațiilor 
electrice pentru electrificarea ur
bană și rurală, cu respectarea 
condițiilor de calitate prin micșo- 
rarea cheltuielilor de regie, re
ducerea consumului și folosirea 
de. noi tipuri moderne de mate
riale. alegerea celor mai apropia- j 
te surse de aprovizionare, folosi
rea rațională a mfiloacelor de 
transport etc.

5. In industria petrolului și gazelor
— depășirea-sarcinii de creștere 

a rezervelor de țiței și gaze, creș
terea eficienței forajului și redu
cerea costului rezervelor descope
rite de țiței și gaze.

— reducerea peste plan a chel
tuielilor pentru prospecțiunile 
geologice și geofizice;

— reducerea prețului de cOst 
al metrului forat și al tonei de 
țiței extras prin micșorarea con
sumurilor specifice de materii pri
me, materiale., energie, combusti
bil și a cheltuielilor indirecte;

— reducerea cheltuielilor ne
productive provocate de avarii, 
complicații, resăpări și întreruperi 
din motive organizatorice prin in
tensificarea controlului asupra ca
lității noroiului de foraj, respec
tarea strictă a normelor tehnice 
privind revizuirea și controlul 
instalațiilor,, organizarea mal ra
pidă a operațiunilor de rezolvare 
a avariilor, mai 
nare a sondelor 
scule etc.;

buna aprovizio- 
cu materiale și

— mărirea vitezelor de lutru 
în foraj prin reducerea timpului 
neproductiv și extinderea metode
lor avansate de lucru, îndeosebi 
a forajului cu turbina; -

— îmbunătățirea factorului de 
recuperare a țițeiului din zăcă
mintele vechi și noi prin aplica
rea metodelor tehnice eele mai

— îmbunătățirea calității pro
duselor petroliere în ce privește 
cifra octanică și curba de disti
lare pentru benzine; cifra ceta- 
nică, congelarea, Inflamabilita- 
tea, culoarea și cenușa — Ia mo
torine: ctiloarea, indicele de vîs- 
cozitate, congelarea și conținutul 
în cocs — pentru uleiuri etc.;!

— reducerea pierderilor admi
sibile de țiței, gaze și produsă pe
troliere în schele, rafinării, ba
zele de desfacere ?i. unitățile de 
transport:

— reducerea prețului de post 
șl scurtarea termenului de pune* 
re în funcțiune a conductelor ma
gistrale de țiței și gaze.

6. în industria ehlmic*
— îmbunătățirea indicilor de 

calitate ai produselor chimice prin 
perfecționarea și modernizarea 
proceselor tehnologice de fabrica
ție. astfel ca ele să fie la nivelul 
celor mai perfecționate produse 
similare din străinătate, Se va 
urinări în mod deosebit ridicarea 
nivelului calitativ la fenol, car
bid, tananți și colaranți, inclusiv 
intermediari folosiți la produce
rea lor;

— îmbunătățirea calității hîr- 
tiei în ceea ce privește satinajul, 
realizarea de grosimi uniforme, 
rezistentă la rupere, înlăturarea 
impurităților și a diferențelor de 
nuanțe;

— obținerea de indici calitativi 
ridicați la fibre și fire sintetice 
și la produsele fabricate din mase 
plastice; punerea la punct a rețe
telor pentru ccmpoundărl și ca-

polimerizări de mase plastice;.
— îmbunătățirea pronunțată a 

calității prafului de bachelltjă care 
se., livrează industriei, retectroteh- 
nice; eliminarea incluziunilor me
talice și fabricarea lui într o gamă 
de culori potrivite pentru a se a- 
sigura un aspect plăeut produse
lor finite;

— îmbunătățirea calității medi
camentelor;

— însușirea de noi sortimente 
necesare economiei naționale la 
nivelul și calitatea realizărilor 
tehnice mondiale;

— depășirea planului de- pro
ducție la produsele care au baze 
de materii prime în țară, sînt so
licitate pe piața internă și în spe
cial. Ja cele care au asigurată 
desfacerea la export;

. . 
(Continuare în pag- 3"*)
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— creșterea productivității mun
cii prin : folosirea cit mai com 
piețe a capacităților existente, 
extinderea mecanizării și automa
tizării proceselor de producție;

— Obținerea de economii, peste 
plan prin reducerea consumurilor

7. în economia forestieră
— depășirea indicilor de utili 

zare planificați la mecanismele, 
utilajele și instalațiile folosite în 
exploatările forestiere și în in
dustrializarea și prelucrarea lem
nului;

— accelerarea ritmului de des
chidere a masivelor forestiere în
fundate în scopul unei exploatări 
rationale a fondului forestier și 
al valorificării unor cantități în
semnate de material lemnos nece
sar economiei naționale;

— îmbunătățirea sortării masei 
lemnoase pentru obținerea unui 
proeent cît mai ridicat de lemn 
apt de utilizări industriale, pre
cum și realizarea din masa lem
noasă dată spre exploatare a unor 
sortimente cît mai valoroase;

—- reducerea pierderilor de 
lemn la recoltarea și manipula
rea materialului lemnos prin fo
losirea deplină a mecanismelor și 
utila’eior din exploatările fores
tiere. valorificarea căzăturilor din 
pădure, a lemnului din instala
țiile școase din funcțiune, precum 
și a lemnului rămas de-a lungul 
drumurilor;

— extinderea metodei de lucru 
în brigăzi complexe cu plata în

8. în industria materialelor de construcții
— îmbunătățirea calității mate

rialelor de construcții și de in
stalații, introducerea pe scară in
dustrială a producției unor mate-

'riale noi cu eficiență economică 
sporită ca: cimenturi superi
oare și cu rezistențe inițiale mă
rite. blocurile ceramice cu goluri, 
corpuri ceraimice pentru plânșee. 
plăci termo și fonoizolatoare, noi 
modele de armături, obiecte de 
instalații tehnico-sanitare, fero- 
neie etc.;

— asigurarea unei calități su
perioare și lărgirea sortimentulu1 
de produse rfoi în vederea crește
rii volumului de mărfuri destina
te exportului;

— cercetarea și experimentarea 
unor sortimente noi de materiale 
de construcții și instalații ieftine 
și' cu calități superioare care să 
asigure o eficiență tehnico-econo-

9. în induslria ușoară
— îmbunătățirea calității pro

duselor și lărgirea gamei de sor
timente pentru a se realiza măr
furi mai trainice, măi bine fini
sate și din ce în ce mai aspec
tuoase în vederea satisfacerii gus
tului și exigențelor crescînde ale 
consumatorilor;

— organizarea temeinică a lo
curilor de muncă în cadrul fiecă
rei faze de fabricație și executa
nta cu mare precizie a tuturor o- 
peftațitejUor mecanice și manuale:

îmbunătățirea proceselor teh
nologice. acord în citi-se o atenție 
deosebită acelor faze care deter
mină calitatea produselor finite;

— modernizarea utilajelor, pu- 
nîndu-se un accent deosebit pe 
utilajele tehnologice care influ
ențează calitatea producției:

— stabilirea și îndeplinirea cri
teriilor de calitate și de aspect

10. în industria alimentară
—- asigurarea unei calități su

perioare și constante a produse
lor în scopul satisfacerii în cele 
mai bune condiții a cerințelor 
consumatorilor șt a pieții externe;

— lărgirea numărului de sorti
mente și îmbunătățirea continuă 
a prezentării produselor alimen
tare; fdlostrea dfe ambalaje este
tice care să asigure menținerea 
calității produselor;

— la stabilirea criteriilor de 
întrecere se vor avea în vedere 
condiții de calitate specifice pen- 
Mv flecare grupă de produs*. Ast

specifice de materii prime și ma
teriale;

— scurtarea termenului de pu
nere în funcțiune a noilor obiec
tive industriale, execuția lor în 
cele mai bune condiții și de cali
tate superioara, însușirea temei
nică a tehnologiei de fabricație 
corespunzătoare noilor instalații ca
re se pun în funcțiune.

acord global și a metodei de ex
ploatare în trunchiuri lungi și ca
targe;

— reducerea prețului de cost 
planificat pe tonă și tonă-km. la 
scosul, apropiatul și transportul 
materialului lemnos cu funicula- 
rele, tractoarele, C.F.F.-urile. au
tocamioanele etc.;

—' asigurarea materialului să- 
ditor în cantitățile și cali
tățile cele mai corespunzătoa
re, în vederea realizării și depă
șirii planului de împăduriri, la 
un preț de cost mai scăzut, pe 
terenurile silvice, fără afectarea 
terenurilor agricole și a pășuni
lor;

— îmbunătățirea calității pro
duselor finite din lemn, folosirea 
la maximum a capacităților de 
uscare și crearea de noi tipuri de 
mobîlă confortabilă, durabilă, es
tetică. corespunzătoare noilor 
locuințe ce se construiesc;

— depășirea planului de produc 
ție la : cherestea, mobilă, placaj, 
furnir, panel, plăci aglomerate, pe 
seama reducerii consumului spe 
cîfic de lemn, fără a diminua cf 
litatea produselor.

mică sporită și un aspect plăcut;
— depășirea planului de pro

ducție la materiale de construcții 
și de instalații de primă necesi
tate cum sînt: ciment, geamuri 
armate și șlefuite, carton asfal 
tat, tuburi de presiune din-fontă, 
prefabricate din beton armat, țigle 
ceramice, fîșii autoclavizate, ra
diatoare, convectori, băi. armături 
și obiecte pentru instalații tebni- 
co-sanitare, feronerie.

— reducerea prețului de cost al 
producției tuturor materialelor de 
construcții și de instalații peste 
sarcina planificată prin : creșterea 
indicilor de folosire a utilajelor, 
scăderea consumurilor specifice 
de combustibil și energie, extin
derea mecanizării proceselor de 
producție eu volum mare de mun
că. reducerea cheltuielilor de re
gie și a celor de desfacere.

exterior, care vor fi verificate pe 
bază de mostre etalon, astfel în- 
cît produsele obținute să fie la 
nivelul celor mai bune realizări 
de pe piața mondială;

— îndeplinirea și depășirea 
principalilor indicatori de plan cu 
respectarea condițiilor de calitate 
cerute de consumatori;

— îmbunătățirea calității am
balajelor și a prezentării lor;

— sectorul industriei ușoare 
din Ministerul Industriei Bunu
rilor de Consum va întocmi un 
plan în care se vor prevedea mă
suri concrete privind îmbunătăți
rea calității producției în toate fa
zele de fabricație pentru fire, țe
sături, tricotaje, confecții, încăl
țăminte sticlărie, articole casni
ce. Acest olan va fi preluerat cu 
toți lucrătorii din direcțiile gene
rale și întreprinderi.

fel, în industria cărnii se va ur
mări îmbunătățirea calității căr
nii și a preparatelor de carne, 
lărgirea sortimentului acestora: 
în industria conservelor șl cea a 
produselor zaharoase — îmbună
tățirea duratei de conservare a 
produselor, creșterea numărului și 
calității sortimentelor, extinderea 
folosirii ambalajelor din mase 
plastice și asigurarea unui aspect 
din ce. în ce mai frumos al pre
zentării produselor;

— în industria laptelui și a 
produselor lactate, se va urmări 

îmbunătățirea continuă a calită
ții produselor, lărgirea sortimen
telor, precum și depășirea planu
lui de contractare și achiziție a 
laptelui;

— îmbunătățirea proceselor teh
nologice, organizarea temeinică a 
fiecărui loc de muncă și a con
trolului tehnic de calitate, respec
tarea celor mai riguroase condi
ții de igienă;

— asigurarea zonei de aprovi
zionare cu materii prime pe o 
rază cît mai apropiată de între
prindere în vederea reducerii chel
tuielilor de transport, precum și 
a pierderilor în procesul de fabri
care și în manipularea produselor

11. în Industria locală, cooperația meșteșugărească 
și gospodăria comunală

— asigurarea unei varietăți 
largi de produse de bună calitate 
prin folosirea materiilor prime lo
cale, a deșeurilor și rezidurilor 
de la întreprinderile republicane, 
în vederea realizării unei apro
vizionări mai complete a consu
matorilor, producîndu-se în mod 
deosebit mărfuri cu specific local, 
precum și articole de uz casnic 
și gospodăresc, care nu Se pro- 
due .sau se produc în cantități in
suficiente de către industria repu
blicană;
— asigurarea desfacerii produ

selor industriei locale prin stu 
dierea atentă a cererilor popu
lației, prin realizarea unei cali
tăți superioare și în limitele can
tităților cerute de organizațiile 
comerciale;

— dezvoltarea rețelei de deser
12. în proiectări

— mai buna organizare a mun- 
"ii în vederea reducerii duratei de 
ntocmire a proiectelor de con

strucții industriale și social-cul- 
turale și pentru îmbunătățirea ca
lității acestora;

— creșterea confortului locuin
țelor prin adoptarea celor mai 
reușite soluții constructive si fi
nisaje, asigurînd totodată un as
pect arhitectural cît mai plăcut;

— depășirea planului prin ri
dicarea productivității muncii 
proiectanților, folosirea pe scară 
largă a celor mal bune și econo
mice proiecte tip și adaptarea ce
lor existente, precum și prin lăr
girea cooperării între institute;

— reducerea costului de deviz 
al lucrărilor prin: folosirea în 
proporții însemnate a materiale
lor locale, a materialelor ușoare 

13. în construcții
. — creșterea nivelului . calitativ 

al construcțiilor industriale și so- 
cial-culturale, îmbunătățirea sub
stanțială a calității finisajelor și 
a lucrărilor de instalații la locu
ințe, pentru a construi aparta
mente durabile, frumoase și con
fortabile;

— scurtarea duratei de execu
ție a obiectivelor industriale, so- 
cial-culturale și locuințelor față 
de termenele prevăzute în planul 
de stat și în contracte, pentru 
darea în funcțiune a acestora îna
inte de termen șl în bune condi
ții;

— reducerea prețului de ‘cost
К în Ir гир • *4bfi

— îndeplinirea planului de 
transport pe calea ferată, auto, 
navigație și aviație în cete mai 
bune condiții de siguranță și re
gularitate;

— realizarea unor indict de 
utilizare a mijloacelor de trans
port superiori celor planificați;

îmbunătățirea calității repa
rațiilor și reducerea timpilor de 
imobilizare in reparații a locomo
tivelor, vagoanelor, autov«Wlet№- 
lor, navelor și avioanelor;

—- îmbunătățirea deservirii pu
blicului călător și întreprinde
rilor beneficiare, a curățeniei în 
trenuri și vagoane restaurante;

— reducerea consumurilor spe
cifice de materiale, materii pri-

din industria laptelui, cărnii, con
servelor, zahărului, uleiului.

—' depășirea planului de pro
ducție Ia zahăr, ulei, bere, con
serve și produse lactate proaspe
te prin folosirea rațională a ma
teriilor prime, numai în condi
țiile realizării unor produse de 
calitate superioară solicitate de 
consumatori;

— asigurarea de condiții cores
punzătoare pentru depozitarea și 
manipularea materiilor prime, ma
terialelor șt produselor finite;

— în industria de morărit, pa
nificație și a pastelor făinoase 
criteriul principal care trebuie să 
stea ta baza întrecerii socialiste 
să fie îmbunătățirea calității șl 
a prezentării produselor, sporirea 
sortimentelor.

vire a .populației și îmbunătăți
rea activității unităților coopera
ției meșteșugărești, în vederea a- 
siigurării unei deserviri multilate
rale, rapide și de bună calitate;

— îmbunătățirea continuă a ac
tivității de gospodărie comunală 
prin asigurarea în bune condiții 
a transportului orășenesc, a dis
tribuției energiei electrice, a ga
zelor, apei, extinderea canalizării 
și înfrumsețarea orașelor;

— mai buna întreținere și con
servare a fondului de locuințe în 
vederea sporirii duratei de folo
sință și a îmbunătățirii condiții
lor de locuit

— îmbunătățirea condițiilor de 
întreținere și deservire în stațiu
nile balneoclimaterice. în hote
luri și alte unități cu caracter so
cial: 

de zidărie și a înlocuitorilor altor 
materiale de construcții deficita
re, micșorarea cheltuielilor de re
gie și organizare a șantierelor, 
creșterea simțitoare a gradului 
de industrializare a lucrărilor de 
construcții și în deosebi extinde
rea pe scară largă a folosirii pre
fabricatelor și mecanizării;

— reducerea duratei de reali
zare a lucrărilor prin adoptarea 
unor soluții de execuție rapide, 
utîlizînd pe scară largă mecani
zarea; prefabricatele și preuzina- 
tele;

— extinderea în proiectare a 
folosirii materialelor și obiectelor 
de mase plastice, a placajului de 
cofraj, a plăcilor aglomerate, a 
oțelului beton torsionat și cu pro
fil periodic și a altor materiale 
eficiente;

al construcțiilor, peste sarcina 
planificată, prin buna gospodări
re a materialelor de construcții și 
reducerea consumurilor specifice 
ale acestorai în deosebi la metal, 
ciment, cherestea, precum și creș
terea productivității muncii. și a 
indicilor de folosire a utilajelor, 
reducerea cheltuielilor pentru lu
crările de organizare a șantiere
lor și a cheltuielilor de regie;

— creșterea gradului de indus
trializare a construcțiilor prin me
canizarea pe scară largă a ope
rațiunilor cu volum там de mun
că și folosirea fn mal mare mă
sură a prefabricatelor.

те, ptese de schimb, combustibil 
si lubrifJanți;

— scurtarea duratei de stațio
nare a navelor sub operațiuni de 
încărcare-deseărcare în porturi;

— îmbunătățirea stării liniei de 
cale ferată prin reparații de ca
litate:

— reducerea numărului de de
ranjamente și a duratei ide resta
bilire a acestora la instalațiile de 
telecomunicații și centralizare;

— reducerea stocurilor norma
tive și prevenirea șupranormati- 
velor;

— reducerea cheltuielilor de ex
ploatare;

— depășirea planului de veni
turi și reducerea planului de chel

tuieli la poștă și telecomunicații;
— reducerea prețului de cost 

la construcțiile de drumuri cu 
respectarea calității prevăzute în 
proiecte;

— darea în exploatare a lucră
rilor de construcții de bună cali
tate și înainte de termen

15. în agriculturii
Gospodăriile agricole de start

— încorporarea în sol a unor 
cantități sporite de îngrășăminte 
naturale și minerale pe terenurile 
ce urmează a fi însămînțate;

repararea la timp și în bune 
condiții a tractoarelor și mașini
lor agricole;

efectuarea în termene opti
me și în condiții agrotehnice bu
ne a însămînțărilor; executarea la 
timp a lucrărilor de întreținere 
și recoltare a culturilor;

— extinderea mecanizării lucră
rilor agricole în producția vege
tală și în fermele zootehnice;

— irigarea întregii suprafețe a- 
menaiate și depășirea produisției 
(planificate la hectar la culturile 
irigate:

— depășirea producției planifi
cate la hectarul de grîu, porumb 
boabe, floarea-șoarelui, sfeclă de 
zahăr, fasole, cartofi, legume, a 
producției planificate de lapte pe 
cap de vacă furajată, iînă pe cap 
de oaie, ouă, depășirea sporului 
Zilnic planificat la crescătorii și 
ingrășătorii de porci, obținerea 
unui număr sporit de viței, pur
cei și miei;

— livrarea peste plan la fon
dul central al statului a unor can
tități de cereale, floarea-șoarelui. 
fasole, legume, fructe, carne, lap
te, ouă, lîtaă și îmbunătățirea ca
lității produselor livrate;

— dezvoltarea creșterii anima
lelor, ridicarea nivelului de în
grijire și de apărare a sănătății 
animalelor;

— dezvoltarea bazei furajere 
prin : ridicarea producției medii 
la hectar. în principal la porumb 
siloz,, lucernă și trifoi, sporirea 
producției la mazăre și soia, a- 
meliorarea pășunilor și fînețelor 
și ridicarea producției medii de 
masă verde și fîn la hectar, pre
cum și recoltarea șd păstrarea lor 
î'n condiții de bună calitate;

— dezvoltarea și ridicarea ■ pro
ducției medii la hectar în ramu
rile viticulturii și pomieulturii;

— realizarea de economii la 
cheltuielile de producție, reduce
rea prețului de cost planificat la 
produsele agricole, sporirea pro
ductivității muncii, depășirea be
neficiilor planificate.

Stațiunile de mașini și tractoare

_ — îmbunătățirea calității lucră
rilor agricole și executarea lor în 
termen optim ;

— executarea lucrărilor de în
treținere ți reparații la tractoare 
si mașini agricole la timp și de 
bună calitate în vederea prelungi
rii perioadei de funcționare și e- 
conomisirii de fonduri materiale; ' 
realizarea de economii la carbu
ranți ți lubrifianți ;

— depășirea producției medii . 
planificate la hectar pe terenurile 
gospodăriilor agricole colective lu
crate de brigăzile S.M.T.;

— reducerea prețului de cost 
planificat cu respectarea condiții- : 
lor de calitate a lucrărilor execu
tate.

Gospodăriile agricole colective
— încorporarea în sol a unor 

cantități sporite de îngrășăminte pe 
terenurile ce urmează a fi însă- 
mînțatc ;

— selecționarea și condiționa
rea întregii cantități de semințe 
necesare însămînțărilor ;

— executarea însămînțărilor în 
termene optime și în bune con
diții agrotehnice ; efectuarea la 
timp a lucrărilor de îngrijire 
și recoltare a culturilor ;

(Continuare în pag 4-a)
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— sporirea efectivului de vaci, 
tineret bovin, porcine, ovine și 
păsări proprietate obștească ; reți
nerea și creșterea tineretului bovin 
provenit din prăsită proprie, pre
cum și realizarea planului de cum
pătare de vaci și tineret bovin din 
fonduri proprii și credite de stat ; 
sporirea numărului de porci puși 
ia îngrășat ;

— creșterea pe toate căile a 
producției de furaje în vederea a- 
sigurării pe deplin cu furaje ief
tine și de bună calitate a efecti
velor crescînde de animale pro
prietate obștească ;

— asigurarea cu adăposturi bu
ne și ieftine a întregului efectiv 
de animale proprietate obștească ;

16. în comerț fi cooperația de consum
— îndeplinirea și depășirea pla

nului de aprovizionare și desface
re de către fiecare organizație și 
unitate comercială și de alimenta
ție publică, ținînd seama de cere
rile specifice locale, asigurarea a- 
provizionării permanente a fiecă
rui magazin cu sortimentele de 
mărfuri cerute de consumatori ;

— cunoașterea temeinică a cere
rii populației astfel îneît solicită
rile adresate unităților producă
toare să fie cît mai bine funda
mentate ;

— asigurarea desfacerii mărfu
rilor în condițiile cele mai bune, 
acordîndu-se atenție permanentă 
prezentării mărfurilor în vitrine 
și magazine ;

— lichidarea răminerii în ur
mă în aprovizionarea unităților de 
desfacere cu întreaga gamă de ar
ticole mărunte, de uz gospodăresc 
și de sezon, solicitate de consuma
tori ;

— asigurarea unei cit mai bu
ne deseryiri a cumpărătorilor, or
ganizarea corespunzătoare a acti
vității în magazine și folosirea ce
lor mai potrivite metode de de
servire ; întreținerea în special a 
magazinelor de produse alimentare 
in condiții de igienă cît mai bu
ne ;

— asigurarea reducerii continue 
a cheltuielilor de circulație, sub 
cele planificate, de către fiecare 
unitate comercială prin : mărirea 
vitezei de circulație a mărfurilor 
și aprovizionarea directă a unită
ților de desfacere cu amănuntul, 
înlăturarea verigilor intermediare 
ne justificate, folosirea rațională a 
mijloacelor de transport, înlătu
rarea cheltuielilor neeconomicoase ;

— îmbunătățirea recepției cali
tative a mărfurilor prin ridicarea 
răspunderii lucrătorilor din co
merț ; readucerea în circulație a 
fondurilor imobilizate în stocurile 
de mărfuri greu și lent vandabile,

• evitarea formării lor în viitor prin 
comenzi corespunzătoare cu cere
rea de consum, sporirea exigenței 
recepționării și desfacerii la timp 
a produselor ;

î — atragerea în circulație a fon
durilor imobilizate în debite și 
decontări prin clarificarea și înca
sarea acestora și luarea de măsuri 
pentru prevenirea formării de noi 
debitori ;

— preluarea in întregime —- ca
litativ și pe sortimente — a pro
duselor agroalimentare contractate 
din recolta anului 1960 și realiza
rea planului de contractări al pro
dusele agroalimentare din recolta 
anului 1961 ;

— reducerea perisabiiităților sub 
cele admise prin combaterea dău
nătorilor, folosirea la maximum a 
agregatelor frigorifice, a spațiilor 
de depozitare și prin îmbunătățirea 
manipulărilor.

★

Obiectivele întrecerii socialiste, 
precum și criteriile specifice fiecă
rei ramuri arătate în prezentele 
Directive nu sînt limitative. Fie
care întreprindere va putea ana
liza și alte aspecte specifice în ve
derea luării unor angajamente cît 
mai mobilizatoare privind îmbună

— depășirea producției, planifi
cate Ja hectarul de grîu, porumb 
boabe, porumb siloz, floarea-soare- 
lui, fasole, sfeclă de zahăr, cartofi, 
legume, a producției planificate de 
lapte pe cap de vacă furajată, li
nă pe cap de oaie ;

— dezvoltarea și ridicarea pro
ducției medii la hectar în ramuri
le viticulturii și pomiculturii ;

— predarea la timp a cantită
ților de produse contractate, a ce
lor cuvenite pentru muncile S.M.T.

în organizarea întrecerii socia
liste în întovărășirile agricole se 
va pune accent pe depășirea pla
nului de producție la cereale, plan
te tehnice și la animale, executa
rea în bune condiții a lucrărilor 
de însămînțare, întreținere și re
coltare a produselor.

tățirea calității și activității telini- 
co-economice.

Pornind de la experiența anilor 
trecuți, este bine ca angajamen
tele pe care colectivele de munci
tori, tehnicieni și ingineri și le 
iau în întrecerea socialistă in cins
tea aniversării a 40 de ani de 
la înființarea partidului, să pri
vească activitatea pe întregul an, 
iar rezultatele acestei întreceri ră 
se stabilească numai după ce se 
cunosc realizările economrco-finan- 
ciare definitive pe tot anul 1961.

Organele și organizațiile de 
partid sînt chemare să ia toate 
măturile organizatorice și politice 
pentru desfășurarea largă a între
cerii socialiste în cinstea celei de-a 
40-a aniversări de la întemeierea 
Partidului Comunist din Romînia.

Ele trebuie să acorde o atenție 
sporită conducerii și îndrumării 
permanente a comitetelor sindicale 
din întreprinderi și unități socia
liste ale agriculturii în vederea 
organizării în cele mai bune con
diții a întrecerii socialiste, să ur
mărească continuu rezultatele ob
ținute și să desfășoare o activitate 
susținută pentru dezvoltarea miș
cării de inovații și raționalizări, 
popularizarea și generalizarea ini
țiativelor valoroase și a experien
ței înaintate în producție.

De asemenea, organele și orga
nizațiile de partid trebuie să spri
jine în mai mare măsură organiza
țiile U.T.M. pentru mobilizarea 
tineretului la întrecerea socialistă 
prin folosirea formelor specifice 
tineretului ca : brigăzile utemiste 
de producție și calitate, posturile 
utemiste de control etc.

Pe baza unui studiu amănunțit 
al condițiilor specifice de la fie
care loc de muncă, organizațiile 
de partid, sindicale și de U.T M. 
vor ajuta conducerile tehnico-ad- 
ministrative ale întreprinderilor să 
elaboreze planuri de îmbunătățire 

Comitetul Central
al Partidului Muncitoresc Rotnîn

Colectivul sectorului I de la mina Vulcan și-a depășit pînă a- 
cum sarcina de plan cu peste 2700 tone de cărbune cocsificabil. IN 
CLIȘEU: Maistrul miner Dăscălescu Alexandru, cu cîțiva mineri din 
brigada lui Gagyi loan intr-o mică consfătuire.

a calității produselor care să cu
prindă obiective precise, termene 
și răspunderi concrete.

Lupta pentru o calitate supe
rioară a produselor trebuie să de
vină o mișcare de masă pe cttfe 
organele și organizațiile de partid 
au datoria s-o dezvolte continuu. 
Ele trebuie să desfășoare o inten
să muncă politică de masă pentru 
mobilizarea tuturor muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor la îm
bunătățirea permanentă a calității 
produselor, pentru ca „marca fa
bricii" să constituie un titlu de 
onoare pentru colectivul fiecărei 
întreprinderi și unități economice ; 
organizațiile de partid, comuniștii 
trebuie să fie în fruntea acestei 
acțiuni.

Invățind din experiența anului 
trecut, organizațiile de partid tre
buie să se preocupe mai îndea
proape de asigurarea tuturor con
dițiilor tehnico-materiale necesare 
bunei desfășurări a întrecerii so
cialiste. Ele vor trebui să analizeze 
periodic modul în care se îndepli
nesc sarcinile de producție și an
gajamentele de economii și bene
ficii peste cele planificate, inter
venind la timp și operativ pentru 
o mai bună organizare a proce
sului tehnologic și asigurarea tu
turor locurilor de muncă cu materii 
prime și materiale.

Organele și organizațiile de 
partid vor lua măsuri pentru dez
baterea cu toți comuniștii și oame
nii muncii din întreprinderi și u- 
nitățile socialiste ale agriculturii a 
obiectivelor întrecerii socialiste în
tocmind planuri de măsuri privind 
traducerea în viață a sarcinilor 
reieșite din aceste Directive.

După încheierea bilanțului a- 
nual, organizațiile de partid, sin
dicale și de U.T.M. vor analiza 
rezultatele întrecerii socialiste pe 
Întreprinderi, unități' socialiste din 
agricultură, raioane, orașe și re
giuni.

Comitetele centrale ale uniunilor 
pe ramuri ale sindicatelor, minis
terele și Organele economice cen
trale, pe baza propunerilor orga
nelor locale de partid și a rezul
tatelor întrecerii socialiste, vor 
Stabili întreprinderile fruntașe pe 
ramuri.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Rotnîn își exprimă de
plina convingere că organele și 
organizațiile de partid — pe baza 
experienței acumulate în conduce
rea luptei pentru o productivitate 
mai înaltă, pentru reducerea conti
nuă â prețului de cost, pentru des
coperirea și valorificarea rezerve
lor interne — vor lua în continua
re măsurile necesare pentru înde
plinirea în cele mai bune condiții 
a planului pe anul 1961 și a pla
nului de șase ani.

Instruirea agitatorilor
Ieri s-a terminat instruirea a- 

gitatorilor cu privire la sarcinile 
ce le stau în față în cea de-a treia 
etapă a campaniei electorale. La 
înșiruirea făcută au luat parte 
peste 5500 de agitatori. Cu acest 
prilej agitatorii au fost înarmați 
cu problemele srîns legate de teh 
nica votării.

Expoziția „Perspective 
fi realizări"

Consiliul orășenesc Petroșani al 
Frontului Democrației Populare a 
idifuzat un bogat material propa
gandistic și agitatoric strîns le
gat de campania electorală. Re
cent, au fost organizate în loca
litățile Văii Jiului 217 expoziții 
cu tema „Perspective și realizări 
în construirea socialismului în 
R.P.R.".

Expozițiile au fost vizionate 
pînă acum de peste 10.000 oa
meni ai muncii.

Conferințe și programe 
artistice

In Valea Jiului continuă să 
aibă loc numeroase manifestări 
cultural-educative ce se organizea
ză în campania electorală. In ca 
drul acestora se vorbește cetățe
nilor despre caracterul profund 
democratic al regimului nostru 
democrat-popular, despre alege
rile din trecut și astăzi. Astfel, 
de la începutul campaniei electo
rale și pînă în ziua de 24 februa- 
rei au fost organizate peste 200 
de conferințe, numeroașe audiții 
la radio, seri literare, șezători 
etc.

Cele 27 brigăzi artistice de a- 
gitație din localitățile Văii Jiu
lui au prezentat aproape 100 de 
programe cultural-artistice, legate 
de campania electorală, unde au 
participat mai bine de 20.000 da 
meni ai muncii.

Programe interesante aii pre

TELEGRAME EXTERNE
Concluziile savantului sovietic 

V. Troițki despre Lună
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite:
După cum afirmă cunoscutul 

radioastronom sovietic Vsevolod 
Troițki, suprafața Lunii poate fi 
comparată cu spuma solidificată.

Din noile date experimentale ce 
le-a cules, V. Troițki a desprins 
concluzii care infirmă unele ipo
teze din trecut ale specialiștilor. 
Analiza radiației de. unde radio a 
Lunii, efectuată de Troițki cu a- 
țjutorul unui radiotelescop, a ară
tat că suprafața lunară pînă la

„Cartea albă
CONAKRY 25 (Agerpres).
Guvernul Guineei pregătește 

pentru editare „Cartea Albă pen- 
tru Congo" la care colaborează 
un gTup de guineezi — martori 
al crimelor comise de imperia
liști în Congo.

Intr-un interviu acordat cores 
pondentului special din Conakry 
al agenției B.T.A., autorii Cărții 
Albe au declarat că asasinarea 
mișelească a lui Patrice Lumum
ba nu este un fapt întâmplător și 
că această crimă a fost plănuită 
de mult. Numai unele împreju
rări au împiedicat ca această 
groaznică crimă să nu fie comisă 
mai înainte. La planul asasină
rii lui Lumumba în afară de bel
gieni au luat parte și asasinii 
profesioniști din faimoasa orga
nizație teroristă „mîna roșie" 
creată de imperialiștii francezi.

Potrivit primei variante asasi
narea hii Lumumba era plănuită 
încă pentru septembrie în timpul 
cuvîntării pe care a rostit-о la 
deschiderea senatului congolez. 
Lumumba a fost însă prevenit la 
timp și complotul a fost zădăr
nicit. In aparatul administrativ 
al tinerei republici Congo erau 
strecurati în permanență agențî 
■belgieni care sabotau prin toate 
mijloacele îndeplinirea tuturor 
dispozițiilor pe care le dădea Lu
mumba.

zentat brigăzile artistice’ de agi- 
tație de la cooparatlj'M -„Jiul", 

* U.R-U.№P.. «C.C.V.Jl ; "Petrila, 
Lonea și altele.

Propunerile alegătorilor 
prind viață

Gu prilejul întilnirilor ținute 
între candldațiî F.D.P. și alegă
tori, sute de oameni ai muneîî au 
făcut prețioase propuneri gospo
dărești. Multe din acestea au în
ceput să prindă viață, .cu. spriji
nul sfaturilor populare și partici
parea efectivă a cetățenilor.

Dîndu se curs propunerilor fă
cute, în orașul Petroșani,, de e- 
xemplu, comitetul executiv al sfa
tului popular a întocmit documen
tația necesară pentru pavarea cu 
calupuri a drumului de la Insti
tutul de mine. Ș-a prevăzut de a- 
seimenea. suma de 230.000 lei pen
tru repararea mal multor străzi 
din oraș, printre care și reface
rea drumului din cartierul „6 Au
gust". Tot în cartierul „6 August" 
în zilele următoare va fi pusă în 
funcțiune noua conductă de apă 
potabilă care va satisface din plin 
cerințele oamenilor muncii.

în Dărănești au și început lu
crările de împrejmuire cu gard 
metalic ornamental a Scolii ele-,, 
mentăre de 7 ani. Atît turnarea 
fundației din beton cît și fixarea1 
sttlpilor metalici s-a făcut prin 
muncă voluntară de locuitorii 
cartierului șî cadrele didactice.

In cartierul Fero este în curs 
de executare un canal pentru 
scurgerea apei pe o porțiune de 
circa 120 m. 1.. care va înlătura 
definitiv pericolul inundațiilor.

In comuna Cîmpu lui Neag, 
prin grija comitetului executiv al 
sfatului popular, a fost procurat 
un grup electrogen și materialul 
necesar în vederea introducerii 
iluminatului electric în localifate. 
Astfel, au și fost instalate pri
mele becuri în sala căminului cul
tural. în sediul sfatului popular 
etc.

adîncime de aproximativ un me
tru este omogenă sub raportul 
proprietăților fizice și, prin ur
mare, nu poate fi alcătuită din 
două straturi, așa cum se credea 
înainte.

Concluziile lui Troițki coincid 
cu rezultatele cercetărilor optice 
efectuate în ultima vreme de as
tronomii sovietici Nikolai Bara- 
bașov și Vsevolod Șaronov. Din 
aceste cercetări rezultă că mate
ria nu este în stare de praf nici 
măcar la suprafața Lunii.

pentru Congo"
Comandamentul O.N.U. poartă 

vina pentru faptul că guvernul 
legal al lui Patrice Lumumba a 
fost răsturnat. Hammarskjoeld și 
comandamentul O.N.U. sînt direct 
răspunzători pentru asasinarea 
patrioților congolezi.

DJAKARTA. Primarul orașului 
Djakarta, Sumarno, a propus ca 
una din străzile capitalei Indone
ziei să poarte numele lui Patrice 
Lumumba deoarece, a spus el, a- 
cest lucru va aminti întotdeauna 
de acest remarcabil patriot.

ROMA. Țăranii italieni cer 
împărțirea pămînturilor moșieri
lor. reducerea impozitelor. In nu
meroase orașe ca Modena, Cas
tello Pistoia au avut loc puter
nice demonstrații ale țăranilor 
din regiunile respective. Vorbito
rii au cerut lichidarea dijmei,- pre
darea pămînturilor celor ce-1 
muncesc.

PARIS. Presa pariziană rela
tează că tribunalul orașutui Saint 
Nazaire a condamnat pe soldatul 
americăn Rafael Latony la șase 
luni închisoare pentru că a furat 
șapte automobile.
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