
•j F*

В fi

’••'r.

>;

?■II 1 
a

•J

p

4
и

If ll a -■

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petftșani și al Sfatului popular orășenesc

Anul XV 
irXX Nr. 4418

Vineri
27 decembrie

1963

«4 peg. 28-bani

Primirea de către tovarășul 
Gheorghe Gheopghiu-Dej 

a ambasadorului Uniunii Sovietice
In ziua de 26 decembrie 1963, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

prim-secretar al C.C. al P.M.R. președintele Consiliului de Stat, a pri
mit în audientă pe I. K. Jegalin, ambasadorul extraordinar și plenipoten
țiar al U.R.S.S. la București, cu care a avut o convorbire prietenească.

Dezbaterea cifrelor de plan pe anul 1964 la mina Petrila

Măsuri eficiente pentru îndeplinirea 
noilor sarcini de producție

Lucrările ccicl de ? clncca sesiuni 
a narii Adunări Naționale

La mina Petrila a avut loc în 
cursul zilei de miercuri dezbaterea 
cifrelor de plan ce revin colecti
vului minei pe anul 1964. La adu
nare au participat peste 100 de mi
neri, secretari ai organizațiilor de 
bază, președinți ai comitetelor de 
secții, șefi de sectoare, ingineri, 
tehnicieni, șefi de serviciu.

In fața celor prezenți a luat cu- 
vîntul tov Berceanu Lucian, ingi
nerul șef al exploatării, care îna- 
ințe de a prezenta cifrele de 
plan pe anul viitor, a trecut în 
revistă frumoasele realizări dobîn- 
dite în acest an de minerii Petri- 
lei, care au raportat cu 11 zile 
mai devreme îndeplinirea sarcini
lor de plan pe anul curent. Acest 
succes de seamă este rodul mun
cii însuflețite a întregului colec

tiv și în primul rînd a1 comuniști- 
Ir“ lor, care în tot cursul anului au 
„țnilitat neobosit pentru realizarea 
ritmică a planului de producție, 
pentru creșterea continuă a pro
ductivității muncii. In acest an, ran
damentul planificat pe exploatare 
a crescut cu 1,33 la sută față de 
plan și cu 4,3 la sută față de a- 
nul 1962. Totodată colectivul mi
nei a realizat 504 000 lei econo
mii la prețul de cost al cărbune
lui .............

Realizările frumoase dobîndite în 
cursul acestui an în producție, a 

^spus tov. Berceanu Lucian, con- 
vXSÎttuie garanția că în anul viitor, 

•colectivul exploatării noastre se 
■ va achita cu cinste de noile sar- 
eini de producție. In anul ce ur
mează planul la extracția de căr
bune este cu 40 000 tone mai ma
re față de 1963, iar productivita
tea muncii va trebui să atingă 
1,305 tone cărbune pe post.

In cadrul adunării minerii petri- 
leni s-au angajat ca în anul viitor 
să extragă 15 000 tone de cărbu
ne în afara sarcinilor de plan. Pen
tru realizarea producției planifica
te pe 1964, s-au luat măsuri în ve
derea asigurării liniei de front ne
cesare atît în abatajele în trepte 
răsturnate, cît și în abatajele ca
meră și frontale. Pentru a acoperi 
necesarul de producție în cazul 

----------------©---------------

Responsabilă de brigadă la Viscoza Lupeni,-Șelaru Paulina s-a an
gajat să prelucreze lunar 1000 kg. fire de mătase fără nici un rebut. 

Pînă în prezent ea și-a depă șit angajamentul cu 30 la sută.

unor avarii neprevăzute, sau în 
cazul unor cerințe suplimentare 
de cărbune, s-a prevăzut crearea 
unei linii de front de rezervă cu 
o capacitate zilnică de 150 tone 
cărbunfe. In 1964, la E. M. Petrila 
vor fi efectuate importante lucrări 
de pregătire în steril și cărbune. 
Colectivul sectorului III va ex
trage cu încărcare mecanică 33 000 
tone de cărbune, iar cu armare 
metalică se vor extrage 24 700 tone 
cărbune.

Pe baza măsurilor luate, se 
preconizează ca în anul viitor în 
abataje să se realizeze o avan
sare medie de 40,8 m. 1. pe lună, 
iar pentru a reduce manopera 
specifică la operațiunile de perfo
rare și armare și, respectiv, pen
tru creșterea productivității mun
cii se va trece la înălțarea aba
tajelor Ia 3,5—4 m. In vederea u- 
șurării efortului fizic al mineri
lor și reducerii consumului spe
cific de lemn de mină s-au luat 
măsuri pentru extinderea susține
rii cu stîlpi metalici tubulari în 
alte 17 abataje. In anul ce urmea
ză se va experimenta susținerea 
cu stîlpi tubulari pentru armarea 
mixtă îh abatajele în trepte răs
turnate, precuip șj. extinderea sus
ținerii metalice în 20 suitori de pe 
stratele subțiri. De asemenea, s-au 
luat măsuri în vederea îmbunătă
țirii transportului în abataje, pen
tru dotarea brigăzilor cu perfora
toare rotative, cu sfredele cu plă
cuțe de metal dur etc.

Planul de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice întocmit de conducerea 
minei Petrila cuprinde și alte mă
suri importante, menite Să con
tribuie nemijlocit Ia realizarea 
sarcinilor sporite de plan și a an
gajamentelor de întrecere. Toți 
cei care au luat cuvîntul cu pri
lejul dezbaterii cifrelor de plan pe 
1964 s-au angajat să nu precupe
țească nici un efort pentru ca și în 
anul care vine colectivul minei 
să se situeze la loc de cinste în 
întrecerea socialistă cu celelalte 
exploatări miniere din LValea Jiu
lui. ' ' ’ ■'

Joi dimineața, la Palatul Marii 
Adunări Naționale, au început lu
crările celei de-a cincea sesiuni, 
ordinare, a celei de-a patra legis
laturi a Marii Adunări Naționale.

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

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

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

La sesiune sini prezenți condu
cători ai instituțiilor centrale, ai 
organizațiilor obștești, evidențiați 
in producție din întreprinderile bu- 
cureștene, oameni de știință și cul
tură, ziariști romini și corespon
denți ai presei străine.

La deschiderea sesiunii au asis

Darea de seamă asupra înfăptuirii Planului de Stat 
pe anul 1963 și cu privire la Planul de Stat pe anul 1964 

prezentată de tovarășul ION GHEORGHE MAURER
Tovarăși,

Bilanțul activității rodnice din 
anul care se încheie oglindește 
dezvoltarea în continuare a poten
țialului economic al țării, progre
sul neîntrerupt pe calea desăvîrși- 
rii construcției socialiste. Succe
sele remarcabile obținute sînt re
zultatul politicii de industrializare 
promovată cu consecvență de 
Partidul Muncitoresc Romîn, al 
conducerii planificate a economiei 
noastre naționale.

Ca șil în ceilalți ani, constatăm 
cu satisfacție că Planul de stat pe 
1963 se realizează și se depășește. 
Numeroase colective și-au îndepli
nit sarcinile înainte de termen, 
iar peste 100 de întreprinderi din 
industria republicană și-au reali
zat planul anual de producție în 
11 luni.

Dezvoltarea industriei și a agriculturii în anul 1963
In anul 1963, a sporit în conti

nuare producția de oțel și de me
tale neferoase. Au intrat în func
țiune noile laminoare de la Hune
doara, este într-o fază avansată 
construcția halelor laminorului de 
tablă de la Galați, al cărui monta] 
va începe în anul viitor și se des
fășoară în ritm susținut lucrările 
de construcție a uzinei de aluminiu 
Slatina, ceea ce va contribui la 
lărgirea bazei de metal a econo
miei.

Pe linia trasată de partid pentru 
ridicarea continuă a nivelului teh
nic, îmbunătățirea calității și creș
terea randamentelor mașinilor șl 
instalațiilor, în anul 1963 a înce
put producția de serie a noului tip 
de autocamion cu motor de 
140 С. P. și a noului lip 
de tractor de 65 C.P., cu caracteris
tici superioare. Se, dezvoltă frumos 
producția de locomotive Diesel e- 
lectrice și s-a livrat cel de-al ze
celea cargou de 4 500 tone pentru 
transporturile maritime. Au intrai 
de asemenea în producție de serie 
mașini și utilaje de mare comple
xitate și s-a executat prototipul Ins
talației de foraj pențru adîncimi 
de 6 000 m. ale cărei caracteristici 
de funcționare sînt la nivelul celor 
mai bune instalații similare fabri- 

tat șefii misiunilor diplomatice 
creditați în R.P. Romînă.

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

Deputății au păstrat un moment 
de reculegere în memoria deputa
tei Maria Rosetti, membru al Con
siliului de Stat ai R.P. Romine.

Marea Adunare Națională a a- 
probat apoi în unanimitate urmă
toarea ordine de zi:

— Validarea alegerii de deputați 
ai Marii Adunări Naționale pentru 
circumscripțiile electorale Hațeg, 
regiunea Hunedoara și Sîmburești, 
legiunea Argeș.

— Darea de seamă asupra Înfăp
tuirii Planului de Stat pe anul 1963 
și cu privire Ia Planul de Stat pe 
anul 1964.

— Proiectul de lege pentru a- 
probarea Bugetului de Stat pe anul 
1964.

— Proiectul de lege pentru roti- 
iicarea decretelor normative emise 
de Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne in perioada de 
la 30 decembrie 1962 pînă la 26 
decembrie 1963.

— Alegerea unui membru ai 
Consiliului de Stat.

La primul punct al ordinei de

Un element - caracteristic pentru 
avîntul industriei romînești, care 
constituie în același timp chezășia 
înfăptuirii Directivelor celui de-al 
Ш-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn, este creșterea pro
ducției industriale în perioada 
1960—1963 cu un ritm mediu anual 
de aproximativ 15 la sută față de 
13 lai sută cît era prevăzut, pre
cum și faptul că sporurile cele mai 
mari se realizează în ramurile de 
bază ale industriei. Astfel în cons
trucția de mașini s-a obținut în 4 
ani un ritm mediu de 18,5 la sută, 
în industria siderurgică de 16,5 la 
sută, în industria energiei elec
trice de aproape 19 la sută, în 
industria chimică de peste 24 la 
sută, în industria materialelor de 
construcții de aproape 14 la sută.

cate pe plan mondial Realizarea 
unor astfel de produse contribuie 
în mod hotărîtor la înzestrarea cu 
tehnica modernă a tuturor ramu
rilor și determină astfel îmbunătă
țirea califfiții producției, creșterea 
productivității muncii și reducerea 
prețului de cost, în economie. Ca 
rezultat al muncii rodnice desfă
șurate de lucrătorii din construc
ția de mașini, producția acestei 
ramuri esențiale a industriei- a de
pășit' în 1963 nivelul prevăzut în 
șesenal pentru anul 1964.

încă din primii ani de economie 
planificată, partidul nostru a acor 
dat, după cum vă este cunoscut, 
o deosebită atenție industriei chi
mice, ținînd seama de efectul 
multilateral. pe care îl are chimia 
în economia modernă. Eforturile au 
fost concentrate îndeosebi în di
recția creării unei puternice in
dustrii petrochimice care să asi
gure chimizarea intensă a agricul
turii și producția materialelor sin- 
tetife, lărgind baza de materii pri
me necesare industriei și produc
ției bunurilor de consum.

Programul de dezvoltare a indus
triei chimice, pentru a cărui rea
lizare a fost alocată o cincime din 
volumul total al investițiilor indus
triale din planul de șase ani, este 

z,, pe baza raportului Comisiei de 
calidare, prezentat de președintele 
Comisiei, deputatul Demostene Bo
tez, Marea Adunare Națională a 
validat in unanimitate alegerea ca 
de put ați a tovarășiloi Miron Be
lea, în circumscripția electorală 
Hațeg, regiunea Hunedoara și 
Gheorghe M. Costache, in cir
cumscripția electorală Sîmburești, 
regiunea Argeș.

Intîmpinat cu aplauze, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, pteședintele 
Consiliului de Miniștri, a prezentat 
darea de seamă asupra înfăptuirii 
Planului de Stat pe anul 1963 și 
cu privire la Planul dc Stat pe 
anul 1964.

In continuarea lucrărilor, tova
rășul Aurel Vijoli, ministrul finan
țelor, a prezentat — din însărci
narea guvernului — raportul cu 
privire la proiectul Bugetului de 
Stat pe anul 1964.

Apoi lucrările primei zile a se
siunii au luat sîirșit.

După-amiază, membrii comisiei 
economico-financiare a Marii Adu
nări Naționale s-au întrunii în 

ședință pentru a-și continua lucră
rile și a-și întocmi rapotul.

Lucrările sesiunii continuă vineri.
(Agerpres)

în plină desfășurare. Au intrat în 
producție șau sînt în curs de cons
trucție uzine și combinate chimice, 
care prin nivelul lor întruchipează 
tehnica cea mai avansată în acest' 
domeniu pe plan mondial. S-au 
construit combinatele de îngrășă
minte chimice de la Roznov, Fă
găraș și Năvodari, iar în următorii 
doi ani vor intra în producție com
binatele de la Craiova. Tîrgu Mu
reș și Turnu Măgurele. Pentru chi
mizarea completă a gazului metan 
este în construcție combinatul' chi
mic de la Craiova, iar pentru chi
mizarea hidrocarburilor petroliere 
a fost construit combinatul de la 
Onești și este în plină construcție 
marele combinat petrochimic de la 
Ploiești cu un larg profil de pro
duse sintetice noi de mare însem
nătate. In anii șesenalului au mai 
fost puse în funcțiune uzina de 
fire și fibre sintetice de la Săvi- 
nești, marea uzină chimică de la 
Borzești, noi uzine și secții în 
domeniul medicamentelor și colo- 
ranților, uzina de prelucrare a ma
selor plastice de la Iași și uzina 
modernă de anvelope „Danubia
na1. In industria celulozei, se ri
dică în ritm rapid complexul de la 
Brăila, în cadrul căruia vor mai 
fi date în funcțiune, în cursul a- 
nuluj viitor, fabricile de celofibră 
și de cord, precum și combinatele, 
de celuloză și hîrtie din orașele 
Dej și Călărași.

Roadele politicii consecvente a 
partidului, ale eforturilor deosebi
te făcute pentru dezvoltarea puter
nică a industriei noastre chimice 
sînt exprimate prin creșterea pro
ducției acestei ramuri într-un ritm 
mediu anual de 22,5 lai sută în ul
timii 13 ani și de peste 24 la sută 
în anii șesenalului. S-a lărgit' con
siderabil, așa cum am arătat mai 
înainte, gama de produse chimice, 
au apărut ramuri noi, cum sînt 
industria firelor și fibrelor sin
tetice, a cauciucului și a detergen- • 
ților, a medicamentelor de sinteză 
și a coloranților organici. Dezvol
tarea industriei chimice în propor
țiile stabilite la cel de-al III-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc

{Continuare în pag. 2-a)
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chimire

a resur- 
de bune

Marii Adunări Naționale din 
1962. In cadrul acestui pro 
menit să ridice agricultura 
nivel tot mai înalt, s-au

Romin se reflect» și în creșterea 
continuă a exportului de produse 
chimice. In primii 4 ani ai șesena
lului, volumul exportului de pro
duse chimice s-a mărit de 3,4 orii 
în același timp s-a lărgit nomen
clatorul produselor exportate care 
în anul 1963 cuprinde aproape 200 
de produse, a sporit numărul țări
lor care importă produse 
rominești.

■ Valorificarea superioară 
selor dă rezultate deosebit
și în industrie de prelucrare a lem
nului unde numai în anui acesta 
au Intrat în funcțiune 14 unități 
noi în cadrul combinatelor eu pro
fil complex. Producția de plăci fi- 
brolemnoase a crescut de circa 3 
ori față de 1962, iar producția de 
pleci aglomerate cu peste 50 la 
sută prin folosirea speciilor moi, 
precum și prin valorificarea supe
rioară a masei lemnoase. însem
nătatea economică a acestor reali
zări este demonstrată de faptul că 
producția de plăci din 1963 poate 
înlocui o cantitate de cherestea 
de rășinoase pentru care ar fi fost 
necesar un volum de aproape 1 
milion metri cubi masă lemnoasă

S-au îmbunătățit în acest an ca
litatea și aspectul produselor din 
industria textilă, prin introduceren 
pe scară largă a tehnologiei noi în 
sectoarele de finisaj șî creșterea 
proporției de fire și fibre sinte
tice. iar in industria de Întâii, 
minte “ prin folosirea mai largă 
a unor sisteme de confecții mo
derne. Realizări importante sînt și 
în industria alimentară, care pune 
la dispoziția consumatorilor un sor
timent variat de produse noi, ca
litativ superioare. Producția de bu
nuri de consum a sporit în patru 
ani ai șesenalului cu aproape 60 la 
sută, răspunzind în condiții mai 
bune nevoilor populației.

Ca urmare a promovării progre
sului tehnic și a îmbunătățirii or
ganizării producției, se realizează 
în 1963 o creștere a productivității 
muncii in industrie de circa 37 la 
sută față de 1959. In cadrul acțiu
nii largi desfășurate în anul 1963 
pentru creșterea productivității 
muncii, au fost adoptate în între
prinderi și ministere numeroase 
măsuri tehnico-organizatorice, a că
ror aplicare a dus la rezultate po
zitive, îndeosebi 
bunelui, industria 
ce, în metalurgia 
chimică, industria
mașini, industria ușoară etc.

Succesele colectivelor de mun
citori, tehnicieni, ingineri și func
ționari în folosirea cu eficientă spo
rită a resurselor de materii pri
me, materiale, combustibil și ener
gie, în creșterea productivității 
muncii se oglindesc în reducerea 
Sistematică a prețului de 
producției. In comparație 
nivelul mediu al prețului 
în industria republicană
acest an cu 13 la sută mai redus. 
In obținerea acestor rezultate, un 
rol important l-au avuf organele 
de partid locale și organbmțiile de 
partid din întreprinderi, case s-au 
ocupat îndeaproape de reducerea 
sistematică a cheltuielilor de pro
ducție. O atenție deosebită a fost 
acordată economisirii pe toate căile 
a unor materiale deosebit' de im
portante. cum sînt: metalul, lem
nul, țițeiul, pieile, materiile prime 
textile etc. In domeniul folosirii 
metalului, de exemplu, s-au obți
nut realizări importante, exprima
te în faptul că in ramura construc
țiilor de mașini, economia de la
minate din primii patru ani ai pla
nului șesenal reprezintă circa 360 
mii tone, ceea ce înseamnă mal 
multe 
pentru 
goane, 
utilaj 
menți.

de către 
colective

sa
pe- 
ale 

fost

cei 
asi- 
me- 
suc-

în practică a 
fac față cu 
mare răspundere 
producției.

în industria căr- 
energiei electri- 

feroasă, industria 
constructoare de

cost ЗІ 
cu 1959, 
de cost 
este in

, rii producției agricole, care în con
dițiile avîmului industriei socia
liste constituie un factor de mare 
importanță pentru dezvoltarea în
tregii economii.

Agricultura noastră se dezvoltă 
pe .baza unui program complex 
expus de tovarășul Gheorgbe Ghe- 
orghiu-Dej la Sesiunea extraordi
nară a 
aprilie 
gram, 
la un
luat măsuri care au dus la creșterea 
producției de tractoare și mașini 
agricole, de îngrășăminte chinrice, 
s-au executat și Sînt în curs de 
executare lucrări de îndiguiri si 
desecări în lunca Dunării, s-a mărit 
cointeresarea materială a produ
cătorilor. Ca urmate a aplicării 
acestor măsuri, toate ramurile pro
ducției agricole sînt în continuu 
progres. Realizările sînt cu atît mai 
importante, cu cit au fost obținute 
în plin proces de transformare 
cialistă a agricultuin și într-o 
rioadă cînd în muite regiuni 
țării condițiile climatice au
nefavorabile. Apar astfel într-un 
mod și mai evident munca rodnică 
a colectiviștilor și a celorlalți lu
crători din agricultură, importanța 
noilor forme organizatorice de con
ducere a agriculturii. Prin înfiin 
țarea Consiliului Superior al Agri
culturii și a consiliilor regionale și 
raionale, conducerea agriculturii s-a 
apropiat de unitățile productive și 
s-au creat condiții ca peste 18 00C 
cadre cu pregătire superioară să 
lucreze nemijlocit în producție. A- 
ceste cadre, împreună cu președin
ții gospodăriilor, brigadierii și 
lalti lucrători din agricultură, 
gură introducerea 
todelor avansate, 
țes sarcinilor de 
privind creșterea

Pentru dezvoltarea bazei tehnlce- 
materiale a agriculturii, statul a 
acordat, în perioada 1960—1963, 
un volum de investiții da două ori 
mal mare decît în cei 4 ani ante
riori, orientate în primul rînd spre 
intensificarea dotării cu mașini și 
utilaje agricole, sporirea număru
lui șî producției animalelor ln gos
podăriile agricole de stat și colec
tive șî executarea unui volum 
mai mare de lucrări de hidroame
liorații. Agricultura noastră dispune 
de un parc de aproape 66 mii trac
toare, peste 63 mii semănători, 31 
mii combine pentru păioase, pre
cum șî alte numeroase mașini, ceea 
ce contribuie la realizarea lucrări
lor agricole în condiții mai bune.

Un rol important ln dezvoltarea 
agriculturii și sporirea producției 
de cereale îl are folosirea rațio
nală a fondului funciar- Pe baza 
indicațiilor conducerii de partid, 
în ultimii ani s-au luat o serie de 
măsuri pentru punerea în cultură 
a unor noi suprafețe. S-au început 
în anul 1962 și sint în curs de 
desfășurare, lucrările pentru valo
rificarea unor terenuri fertile din 
lunca inundabilă a Dunării, care 
vor totaliza, în prima etapă, o su
prafață de peste 300 mii ha. In 
cadrul acestei acțiuni, s-au exe
cutat in anul acesta lucrări de 
îndiguiri și desecări pe 84 mii ha.

In anul 1963 s-au 
cultură de aproape 
multe îngrășăminte 
in 1959, repartizate
sectoare. S-a îmbunătățit totodată 
raportul între sortimente, ca urmare 
a intrării ln 
capacități de 
se.

In perioada
nul o producție medie de cerea
le, de 10 milioane tone față de 9 
milioane tone media anilor 1956-- 
1959, ceea ce a contribuit la. dez
voltarea celorlalte ramuri ale agri
culturii.

In creșterea producției agricole, 
un rol important l-au avut gospo
dăriile agricole de stat, cere folo
sind cale urni avansate metode a- 
grotehnîce au realizat an de an

Liwănte сЫеі de-a cincea sesiuni a Marii Adimări Naționale
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producții sporite. In anul 1963, deși 
in multe regiuni- condițiile climati
ce nu au fost favorabile gospodă
riile agricoie de stat au obținut 
în medie aproape 2 000 kg. grîu 
la hectar. 2 900 kg. porumb boabe 
și 1600 kg. floarea-soarelui, pro
ducții apropiate nivelului realizai 
în țări cu agricultură avansata. 
Numeroase gospodării de stat din 
toate regiunile tării au avut pro
ducții de peste 2 500 kg. grîu Și între 
4 500 și 5 000 kg. porumb boab- 
la hectar.

Rezultatele obținute 
gospodăriile agricole
fruntașe dovedesc rezervele mari 
de care dispune agricultura socia
listă pentru creșterea producției. 
Dobrogea considerată in trecut o 
regiune cu slabe posibilități, obți
ne în ultimii ani recolte care ega
lează și depășesc chiar producțiile 
unor regiuni cu condiții naturale 
mai favorabile. In această regiune, 
gospodăriile agricole colective an 
realizat în acest an o recoltă me
die de 1 500 kg. grîu la hectar, pes
te 2 400 kg. porumb și 1 360 kg. 
floarea-soarelui — producții supe
rioare față de media pe tară. 
Rezultate îmbucurătoare au ob
ținut, de asemenea, gospodăriile 
agricole colective din regiunile 
Banat, București, Galati. Sînt nu
meroase gospodăriile agricole co
lective care, prltitr-o mai bună or
ganizare a muncii, au atins pro
ducții ce depășesc cu mult media 
regiunii. Astfel gospodăriile agri
cole colective Miloșești, regiunea 
București, Potîrnichia, Valea Daci
lor, regiunea Dobrogea, Cărpiniș, 
regiunea Banat, au obținut producții 
de peste 4 500 kg. porumb boabe 
la hectar.

In ce privește sectorul zooteh
nic, o bună parte a șeptelului 
este detinut de unitățiiie agricole 
de stat ți colective i acestea au 
in prezent peste 2,4 milioane bovine 
din care peste 1 milion de vaci 
și juninci,- aproape 2,7 milioane 
porci și 6,6 milioane oi.

In acest an s-au plantat in gos
podăriile de stat și colective 55 
mii ba. vii și livezi, pe suprafețe 
cate nu se pretează pentru alte cul
turi. asigurîndu-se valorificarea u- 
nor terenuri slab folosite șl o pro 
clucție marfă sporită de struguri 
și fructe, produse valoroase în 
consumul populației șl solicitate pe 
piața externă.

respective. Fabrica de aglomerare 
de ia Combinatul Siderurgic Hu 
nedoara va asigura mărirea pro
ducției de aglomerat feros cu pes
te 40 la sută i capacitatea lamino 

u < semifabricate de la același 
combinat este aproape de trei ori 
mai mare decît întreaga producție 
de semifabricate din 1959 î la fa
bricile Turda și Medgidia au in
trat în funcțiune 4 linii de ciment 
a căror capacitate de producție es- 
ie de două ori mai mare decît cea 
realizată în 1946 de toate fabricile 
din țară.

O atenție deosebită s-a acordat 
Înzestrării și modernizării transpot- 
turiior. In 1963, transporturile au 
fost dotate cu 56 locomotivă die
sel electrice, 4 500 vagoane de 
marfă, (în echivalent pe 2 oslil, 
4200 autocamioane și autobasculan 
te și peste 600 autobuze. Pe sec
țiunea de cale ferată electrificată 
Brașov—Predeal sînt în cuts de 
terminare lucrările de experimen
tare a tipurilor de locomotive elec
trice, în vederea adoptării soluției 
definitive. Capacitatea de transpor 
a flotei maritime a fost mult spo
rită în anii șesenalului prin dota
rea cu cargouri și tancuri petrolie
re, iar capacitatea flotei fluviale 
aproape s-a dublat anul acesta fa
ță de 1959. A continuat acțiunea 
de dotare a porturilor cu utilaje 
moderne de mare productivitate.

La progresele însemnate obținute 
in realizarea programului de inves
tiții, o contribuție importantă a 
avut-o îmbunătățirea muncii de 
proiectate, de organizare și execu
ție a lucrărilor pe șantiere, pre
cum și preocuparea sporită a be
neficiarilor de investiții pentru fo
losirea gospodărească a fondurilor 
ее le-au fost încredințate. In toa-' 
te ramurile dispunem în prezent de 
organizații specializate de pro
iectare, în măsură să asigure 
documentația tehnică pentru în
treaga gamă de construcții Ce 
se realizează în tara noastră, ți 
care colaborează larg cu organiza
țiile Similare din alte țări.

☆
Succesele în dezvoltarea econo

miei In primii petru ani ai planu
lui de șase ani dovedesc in mod 
grăitor că sarcinile trasate de cel 
de-al ІІІ-іеа congres al Partidului 
Muncitoresc Romin au o mare for
ța mobilizatoare, înfăptuirea preve
derilor din Directive constituind 
obiectivul central al activității de 
partid și de stat. Realizările eco
nomice și social-culturale obținute 
pină in prezent constituie un prije^ 
de Îndreptățită mindrie pentru oa-’ 
menii muncii și totodată un indeznji 
de a munci cu și mai multă rîvnă 
pentru îndeplinirea sarcinilor pre
văzute în’ penultimul an al șeeo- 
nelului. (aplauze puternice^

folosit In agri- 
două ori mai 
minerale decît 
diferențiat pe

funcțiune a noilor 
îngrășăminte azotoa-

1960—1963 s-a obti-

laminate decît necesarul 
întreaga producție de va- 

autocamioane, 
chimic, siderurgic 
planificată

Tovarăși,
Conducerea de

-«rqrds o atentia

pe 1064.

tractoare, 
Я ntl-

partid *1 
deosebiți

starde 
<ește-

Tovarăși,
Capacitatea creeclndă а econo 

mtei noastre de а îndrepta resur 
se tot mai mari pentru dezvoltarea 
susținută a forțelor de producție 
se reflectă în faptul că în 1963 
fată de 1950, adică intr-o perioadă 
de numai 4 ani, volumul de inves
tiții s-a dublat. In această perioa
dă ritmul mediu anual de creș
tere a investițiilor Statului a fosi 
de 21 la sută, față de circa 16 
la sută prevăzut în șesenal. In
vestiții mai mari decît s-a avut 
inițial în vedere au fost alocate 
pentru sporirea mei accentuată a 
capacităților de producție îndeosebi 
intr-o serie de ramuri principale 
ale industriei cum slnt: construc
ția de mașini, industria petrolului, 
producția de energie electrică, pre
cum și pentru nevoile sporite ale 
agriculturii și transporturilor. De 
asemenea, au crescut peste, pre
vederi investițiile pentru construc
ția de locuințe, gospodărie comu
nală și învățfimînt, afcțiuni impor
tante în lărgirea bazei materiale 
а nivelului de trai.

In toate regiunile țării, ca pe un 
vast șantier, se desfășoară din plin 
înfăptuirea programului de inves
tiții stabilit de partid. Numeroase - 
obiective industriale eu o am
ploare deosebită, însumind inves
tiții de miliarde de lei, din care 
se execută anual pe flecare în 
parte, lucrări de sute de milioane.

In anul acesta au fost puse în 
funcțiune numeroase capacități fn- 
duatriale, cere determin» creșteri 
Însemnata de producție in ramurile

Stat pe anui 1964
fn

1964 exa- 
de Plena -

dezvoltare 
a întregii 

necontenită 
de crește-

Tovarășî,
Planul de stat pe anul 

minat și aprobat recent 
га C.C. al P.M.R. prevede în con
tinuare sarcini importante in vede
rea dezvoltării bazei tehnice-mate- 
riale a socialismului și asigură 
creșteri susținute în toate dome, 
firile de activitate. Prevederile pla
nului pe anul 1964 reflectă și ele 
orientarea generală stabilită de cel 
de-al Ш-lea congres al Partidului 
Muncitoresc Romin, de 
echilibrată, armonioasă 
economii de extindere 
ч progresului tehnic și
re a eficienței economice In fie
care ramură.

In perioada iulie—octombrie a.c, 
au participat — ca și în anii pre
cedent — la dezbaterea sarcinilor 
de plan pe 1964 un număr mare 
de lucrători din întreprinderi, mi
nistere, sfaturi populare, care în
drumați de organele de partid, au 
contribuit la îmbunătățirea indica
torilor și ia asigurarea condițiile; 
pentru îndeplinirea obiectivelor pre 
văzute.

Sarcinile planului de stat pe a- 
nul 1964 au fost examinate în lu
mina obiectivelor prevăzute de Di
rectivele Congresului și a realizări
lor obținute in primii patru ani. 
țlnlnd seama de potențialul econo
miei, de resursele materiale și fi
nanciare existente. Ritmul susți
nut constituie, in continuare, trăsă
tura caracteristică a dezvoltării In
dustriei. Producția industrială in
1964 va fi de 1.95 ori mai mare 
decît in anul 1959, ceea ce arată 
că sarcina trasată de cel de-al 
Ш-lea Congres, de a obține tn
1965 o producție de 2,1 ori mal 
mare decît In 1959, va fi îndepli
nită.

Acordlndu-se prioritate dezvoltă
rii ramurilor producătoare de mij
loace de producție, In anul viitor 
se prevede creșterea producției 
grupei A cu 13 la sută, iar a bu
nurilor de consum — grupa В — 
cu aproape 10 la sută. Prin pune
rea în funcțiune a unor noi ca
pacități producția de energie elec
trică va crește cu 23 la sută față 
de 19631 va spori în continuare, 
cu circa 15 la sută fată de anul 
acosta producția industriei cons
tructoare de mașini, iar producția 
industriei chimice — cu aproape 
23 la sută. In industria metalurgiei 
feroase, producția anului 1964 s« 
apropie de prevederile pentru 1965 
din planul de șase ani, tar produc-

va fi fn

Sarcinile Planului de 
domeniul industriei

ția industriei construcțiilor de ma
șini și industriei lemnului depășeș
te nivelul stabilit pentru ultimul 
an al șesenalului. Creșteri susținu
te se vor realiza și în producția 
industriei ușoare, care
1964 cu peste 9 la sută mai mare 
decît în 1963, precum și în indusă 
trie alimentară — cu 
sută mai mare.

îndeplinirea planului 
tie este slrîns legată 
in funcțiune in toate 
noilor capacități la termenele pre
văzute. Aceasta se releră în pri
mul rînd ia unele ramuri de bază 
cum sînt : energia electrică, side
rurgia, 
creșterea 
urmează 
parte pe 
fel, agregatele energetice, care vor 
fi dale in funcțiune în cursul 
lui 1964 și care însumează 
MW, reprezintă peste un 
din întrega putere instalai ă 
tentă. Aproape întreaga creștere 
a producției de oțel se va obține 
pe seama celor două cuptoare Mar
tin de 400 tone, care intră tn ex
ploatare îți anul 
natul Siderurgic 
ducția planificată 
ți le care 
tiune în 
pondere 
chimic», 
grăș&mlntelor, 
fibrelor chimice, celulozei și hîr- 
tiei. Intraiea în funcțiune a fa
bricii de celofibră din Combinatul 
de la Brăila și a instalației de fi
bre sintetice melană de la S6vi- 
nești, a căror producție va repre
zenta în anul viitor mai mult de o 
treime din consumul total de fi
bre chimice al industriei de bum
bac și lînă, are o importantă deo
sebită pemru realizarea planului 
ln industria ușoară.

O problemă tot atît de importan
ta ca și respectarea termenelor de 
intrare în iuncțiune a noilor unități 
o constituie realizarea parametrilor 
tehnico-economici. îndeplinirea in
dicilor mobilizatori de folosire a 
noilor capacități, prevăzut! in pla
nul pe anul viitor. Performanțele 
tehnice obținute in ultimii ani în 
uzinele noi de mare complexitate, 
dovedesc că parametrii proiectați 
pot fl realizați într-un termen re
lativ scurt, prin măsuri organiza
torice corespunzătoare »i prin pre-

peste 11 Й-’

de produc - 
de intrarea 
ramurile a

indusfria chimică unde 
planificată a producției 

să fie obținută in mare 
seama unităților noi. Ast-

anu-
650 

sfert 
exis-

viitor la Combi- 
Hunedoara. Pro- 
pentru capacită- 
să intre în func-urmează

cursul anului 1964, are o 
apreciabilă în industria 
niai ales în domeniul in- 

aciduiui sulfuric.

(Continuare la pag. »-a)
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gătit ea din timp a cadrelor. La 
complexul de reformare catalitic® 
de la Rafinăria Brazi, indicii teti- 
nico-economici din proiect au fost 
realizați după 5—7 luni de la in
trarea în funcțiune ; noul laminor 
dfe sîrmă de la Combinatul Side
rurgic Hunedoara a atins producti
vitatea orară proiectată în cursul 
primului an de funcționare ; la com
binatele de industrializare a lem
nului de la Blaj, Rin. Vîlcea, Gher
la secțiile de plăci au obținut pro 
ducția prevăzută în proiect din 
al doilea an de la intrarea In 
funcțiune, iar fabricile de zahăr 
de la Luduș și Bucecea au depășit 
capacitatea nominală după al doi
lea an.

Terminarea în timp util a lucră
rilor de investiții și a probelor 
tehnologice, astfel fnclt noile ca
pacități să intre în exploatare la 
termenele stabilite și s® dea pro
ducția în cantitățile și calitatea 
planificată, este o sarcină princi
pală a tuturor ministerelor și în
treprinderilor.

☆
z introducerea și extinderea teh
nicii noi în toate ramurile econo
miei naționale constituie în con
tinuare una din căile principale 
pentru ridicarea permanentă a 
productivității muncii și obținerea 
unor ritmuri înalte de creștere a 
producției. O deosebită însemnă
tate prezintă sarcinile referitoare 
la asimilarea de mașini, utilaje și 
instalații noi, nivelul tehnic și ca
litatea acestora exercîtînd o in
fluență hotărîtoare asupra indica
torilor tehnico-economici ai pro
ducției. Pentru a îndeplini aceste 
•arcini, în ultimii ani ne-am orien
tat în mai mare măsură spre achi
ziționarea de licențe, documentații 
'i/hnîce, modele pentru mașini și 
utilaje de înaltă tehnicitate. A- 
ceasta ne permite să organizăm 
producția, să asimilăm noile pro
duse la nivelul tehnicii celei mai 
înalte, economisind totodată în
semnate eforturi materiale și bă
nești, reducînd la minimum tim
pul de însușire.

Avantajele obținute prin însuși
rea unor produse la nivelul teh
nicii mondiale, ca noile instalații 
de foraj, unele mașini agricole, 
tractoarele recent Introduse în fa
bricație, unele tipuri de mașini- 
unelte, utilajele pentru industria 
lemnului, sînt bine cunoscute.

Țiuînd seama de efectele pozi
tive multilaterale pe care le are 
asupra întregii economii calitatea 
ridicată a produselor industriei 
constructoare de mașini, s-a avut 
în vedere să se asigure prin pla
nul de asimilare a utilajelor noi, 
condițiile materiale pentru realiza
rea de produse cu un înalt nivel 
calitativ. Preocuparea de bază în 
perioada de însușire trebuie con
centrată asupra calității și în acest 
scop este necesar ca întreprinde
rile sa primească sarcini cantita

Creșterea producției de cereale, a țeptelulul 
$i a celorlalte ramuri ale agriculturii

Tovarăși,
In agricultură, sarcina princi

pală rămîne în continuare crește
rea producției de cereale, factor 
hotăritor în dezvoltarea celorlalte 
ramuri agricole și in primul rind 
a creșterii animalelor. Pentru mă
rirea terenului arabil și asigurarea 
unei mai bune folosiri a terenu
rilor din lunca Dunării se prevede 
ca în 1964 să se execute în con
tinuare îndiguiri pe 87,5 mii ha., 
desecări pe 47 mii ha, și comple
tări la amenajări mai vechi pe 33 
mii ha. in acest scop este necesar 
să se asigure de către Comitetul 
de Stat al Apelor, întocmirea în 
termen a documentațiilor, să se 
execute la un nivel superior lu
crările hidroameliorative, iar Con
siliul Superior al Agriculturii să 
întocmească documentația pentru 
organizarea interioară a incintelor 
și să asigure dotarea corespunză- 
totfe' a gftpodâriilor agricole de 

tive de producție pentru noile 
produse, numai după ce, prin o- 
moiogaree acestora, s-au confirmat 
condițiile de nivel tehnic și de 
calitate, avute in vedere la apro
barea asimilării lor. Dată fiind 
complexitatea produselor noi, pro
ducția de Serie trebuie să înceapă 
numai după ce au iost rezolvate 
toate problemele tehnice ale asi
milării, iar muncitorii, tehnicienii 
și inginerii au fost temeinic pre
gătiți și slăplnesc pe deplin partea 
din procesul de producție ce le re
vine. importanța acestor măsuri 
apare șl mai evidentă, dac® ne 
gindim la faptul că în diferitele 
ramuri ale economiei, un volum 
din ce în ce mal mare de produc
ție va fi realizat pe seama noilor 
mașini și utilaje. Planul tehnic pe 
1964 cuprinde sarcini de asimilare 
a unor importante utilaje energe
tice grele, a numeroase tipuri noi 
de mașîni-unelte, utilaje pentru 
Industria chimică și alimentară, 
noi mijloace de transport, utilaje 
pentru construcții, echipamente e- 
Icctrotehnice șl altele, care vor 
influența in mare măsură indicii 
de productivitate, costurile, calita
tea produselor și a proceselor teh
nologice în ramurile unde vor fi 
utilizate. îndeplinirea planului teh
nic este o sarcină care cere mo
bilizarea conducerilor și a tuturor 
cadrelor tehnice de concepție din 
întreprinderi, capabile să realizeze 
produse moderne de înaltă cali
tate.

Valorificarea superioară a re
surselor naturale, obiectiv im
portant trasat de ce) de-al Ш- 
lea Congres al Partidului Munci
toresc Romîn, se realizează cu suc
ces, prin planul de stat pe 1964 
fiind create condiții pentru înde
plinirea și depășirea prevederilor 
din Directive. Rezultatele favora
bile obținute ih industria petrolieră 
și în industria lemnului arată ne
cesitatea extinderii acestei acțiuni. 
Analiza structurii actuale a pro
duselor de bumbac $1 a sortimen
telor de încălțăminte arată că e- 
xistă posibilități pentru valorifi
carea mai bună a materiilor pri
me, prin realizarea unor sortimen
te noi, calitativ superioare, cu va
loare de întrebuințare mai ridica
tă, In concordanță cu interesele 
masei de consumatori și ale eco
nomiei naționale.

Un rol deosebit de important 
in orientarea continuă a produc
ției bunurilor de consum il are 
comerțul socialist. Pe baza unei cu
noașteri temeinice a cererilor con
sumatorilor, el trebuie să intervi
nă activ pentru a determina in
dustria să producă sortimente su
perioare, solicitate de populație. 
In același timp, Ministerul Comer
țului interior trebuie să acorde 
tot mai multă atenție reclamei co
merciale, pentru a face cunoscute 
însușirile noilor produse, contri
buind prin aceasta la îndrumarea 
gustului și cerințelor consumatori
lor.

stat care vor exploata aceste te
renuri.

Pentru recolta anului 1964 s-au 
însămînțat în această toamnă 3,1 
mii. ha. cu grîu. Unitățile agricole 
de stat au însămînțat 510 mii ha., 
cli aproape 140 mii ha. mai mult 
decit in 1963, iar gospodăriile a- 
gricole colective — 2,5 mii. ha„ 
cu 40 mii ha. mai mult. Printr-o 
mai bună organizare a muncii șl 
prin folosirea mal intensă a mij
loacelor mecanizate s-a reușit să 
se termine însămînțarea întregii 
suprafețe de grîu la un nivel a- 
grotehnlc superior. Suprafața cul
tivata cu porumb se prevede să a- 
jungă le 3,6 mii. ha., cu 160 mii 
ha. mal mult decit in 1963. Unită
țile agricole de stat vor cultiva 
520 mii ha. de porumb, cu 60 mii 
ha. mai mult decit în 1963, iar 
gospodăriile agricole colective 2,3 
mii. ha., cu peste 100 mii hă. mm 
mult.

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

Se prevede ce in 1964 să se ln- 
samlnțeze 190 mii ha, cu sfecla 
de zahăr și 473 mii ha. cu floarea- 
soarelui. Dat fiind că aceste cul
turi asigură venituri mari gospo
dăriilor colective și sînt deosebit 
de importante pentru economia 
națională atît în asigurarea nevoi
lor interne cît și la export, eate 
necesar ca Consiliul Superior al 
Agriculturii și organele agricole 
locale sa ia măsuri pentru însă- 
mlnțarea lor pe loturi cît mai 
mari, în zonele cele mat favora
bile și cu tradiție. In acest fel se 
vor putea introduce pe scară mai 
largă metodele agrotehnice avan
sate și se vor obține producții 
sporite.

Una din măsurile importante 
menite să ducă la creșterea pro
ducției în gospodăriile agricole de 
stat este profilarea judicioasă 
specializarea acestora în funcție 
de condițiile pedoclimatice din 
fiecare zonă, corespunzător nevoi
lor economiei naționale. Gospodă
riile agricole de stat, care au te
renuri în incintele indiguite din 
lunca Dunării, au obținut, de pe 
întreaga suprafață cultivată cu 
porumb, producții medii de 4 500- 
5 700 kg. la ha. ca de exemplu : 
Pietroiu, care a realizat pe o su
prafață de aproape 3300 ha. peste 
5700 kg. la ha., din care pe 1700 
ha. terenuri irigate 7500 kg. la 
ha. f gospodăria agricolă de stat 
Cocargeaua pe 1400 ha. peste 4500 
kg. la ha. i iar gospodăria agri
colă de stat Dudești pe 1200 ha 
□ producție de peste 5000 kg. la 
ha. Aceste rezultate dovedesc ma
rile posibilități pe care le au gos
podăriile agricole de stat din lunca 
Dunării, de a realiza recolte spo
rite și stabile și de a livra canti
tăți tot mai mari de porumb.

Experiența ne arată că cea mai 
bună metodă de a realiza crește
rea de bovine și porcine pentru 
eterne precum și mărirea efective
lor și producției vacilor de lapte 
este creșterea acestora în ferme 
tip industrial, in care se asigură 
o furajare științifică, sporirea în
semnată a producției și producti
vității muncii și reducerea prețului 
de cost. In acest sens planul de 
stat pe 1964 al gospodăriilor agri 
cole de stat prevede concentrarea 
investițiilor pentru creșterea ani
malelor numai în ferme de tip in
dustrial.

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

Producătorii individuali cit și 
colectiviștii dețin în proprietate 
personală efective mari de vaci, oi, 
porci și păsări, cu pondere impor
tantă în producția totală de carne, 
lapte ouă și lină. Pentru sporirea 
aportului acestora la creșterea pro
ducției animale este necesar ca 
zonele de munte cu întinsele lor 
suprafețe de pășuni și finețe na
turale să fie mai bine folosite de 
către producătorii individuali, să 
fie sprijiniți și țăranii colectiviști 
pentru a mări producția obținută 
de la animalele proprietate perso
nală.

Ținînd seama de însemnătatea 
deosebită a cointeresării materiale 
a producătorilor în creșterea unui 
număr cît mai mare de animale 
conducerea de partid și de stat a 
luat măsuri pentru majorarea pre
țurilor de contractare la animale, 
la care se adaugă recentele a- 
vantaje acordate colectiviștilor și 
producătorilor individuali din zo
nele de munte. Producătorii indi
viduali și țăranii colectiviști care 
vor contracta cu statul animale și 
produse animale proprietate per
sonală, vor putea cumpăra unele 
cantități de concentrate din fondul 

centralizat pentru completară® nece

sarului de furaje, pentru ca aceste im
portante măsuri de cointeresare să 
dea cit mai bune rezultate, este 
necesar ca gospodăriile agri
cole colective, membrii colec
tiviști și producătorii indivi
duali din zonele de munte să fie 
îndrumați de organele agricole 
pentru a obține o producție sporita 
de furaje, atlt pe terenurile culti
vate cît și pe pășunile și fînețele 
naturale, urmărind totodată recol
tarea la timp șl folosirea lor ra
țională.

♦
In vederea asigurării unei pro

ducții de legume într-un sorti
ment cit mai variat și pe o peri
oadă mai mare de timp, se va mări 
suprafața de sere în gospodăriile 
agricole de stat, iar gospodăriile 
agricole colective vor primi 
contra piața, materialele ne
cesare pentru a construi o su
prafață de 200 ha. de răsadni
țe. Unitățile contractante și or
ganele agricole vor trebui să se 
preocupe in mod deosebit de mă
rirea producției de cartofi timpu
rii, rădăcinoase și a altor legume.

Se prevede dotarea în conti
nuare cu mijloace mecanizate a 
agriculturii, care va primi în anul 
1964 un număr de peste 10 mii 
tractoare,' aproape 4 mii semănă
tori, 3 mii combine pentru reeol 
tat păioase și alle mașini agricole ; 
lucrările agricole vor putea fi ast
fel executate în mai bune condi
ții și în termene mai scurte, ceea 
ce. va duce ia obținerea unui spor 
de producție. Cantitatea de îngră- 
tăminte minerale ce se ya livra 
agriculturii în anul 1964 va crește 
cu 20 la sută față de 1963.

Terminarea colectivizării agri
culturii și creșterea bazei țehnice- 
materiale a acesteia crează posi
bilități de valorificare a rezerve
lor de care dispunem pentru mă
rirea producției și p dată cu a- 
ceasta pentru sporirea fondului de 
stat de produse agricole. La creș
terea producției agricole trebuie 
să-și aducă contribuția nu numai 
lucrătorii din agricultură, ci și 
din celelalte ramuri ale economiei. 
Munca lucrătorilor din gospodă
riile agricole de stat șl colective 
trebuie să fie sprijinită in modul 
cel mai activ, prin producerea de 
mașini agricole tot mal bune, a- 
sigurarea la timp cu Îngrășăminte 
chimice și insectofunglclde o mai 
bună organizare a transporturilor 
solicitate de agricultură, executa
rea în cele mai bune condiții a 
construcțiilor agricole, precum și 
prin multiple alte activități care 
au legătură cu dezvoltarea pro
ducției agricole.

Realizările obținute pină în pre
zent de către unitățile agricole so
cialiste în înfăptuirea progra-

importante investiții 
pentru avîntul forțelor de producție

Tovarlși,
Pentru lărgirea bazei tehnice- 

materiale a producției, volumul 
investițiilor din fondurile statului 
va fi in 1964 de 38,8 miliarde lei, 
cu 13 la sută mai mare decît rea
lizările anului în curs î se ajunge 
astfel ca nivelul investițiilor in 
1964 să depășească cu 1,8 miliarde 
lei prevederile pentru anul 1965. 
Fondurile alocate sini orientate 
cu precădere spre marile șantiere, 
Îndeosebi din industria siderurgi
că, chimica, energetică. Peste 57 
la suta din volumul total al in
vestițiilor pe 1964 stnt destinate 
industriei, care primește astfel în 
1960—1964 aproape 85 miliarde 
lei. Pentru dezvoltarea agricultu
rii, s-au alocat în aceeași perioa
dă investiții de circa 21 miliarde 
lei. Numai în anul viitor se vor 
investi în această ramura aproape 
5 miliarde lei din cere 1,4 mili
arde lei destinate mecanizării lu
crărilor și aproape 500 milioane lei 
pentru hidroameliorații, in cadrui 
acțiunii de valorificare a noi te
renuri din lunca inundabila a Du
nării. In vederea dezvoltării bazei 
tek»i«e a trănăporturiler, »e asi

nului de masuri ааортаг ao con
ducerea de partid șî de stat în 
vederea sporirii producției agri
cole, măsurile de cointeresare luate 
sînt uu imbold pentru lucratorii 
din agricultură de a-și spori efor
turile pentru obținerea unor can
tități tot mai mari de produse a- 
gricole, la un preț de cost setaut. 
Sporirea producției agricole este 
una din condițiile principale pen
tru creșterea venitului național și 
întărirea potențialului economic al 
țării.

Tovarăși,
Politica partidului nostru de 

dezvoltare multilaterală șî complexă 
a economiei naționale creează an 
de an noi posibilități pentru lăr
girea relațiilor economice externe. 
Ca urmare a creșterii producției 
industriale și agricole, prevăzute 
in planul pe anul 1964, schimbu
rile comerciale cu străinătatea vor 
spori cu circa 10 la sută față de 
1963. In acest fel volumul comer
țului exterior va fi de peste două 
ori mai mare decît cel realizat în 
1959, depășindu-se in 1964 nivelul 
avut în vedere inițial pentru anul 
1965. Vor fi intensificate în con
tinuare și în anul viitor relațiile 
economice cu țările socialiste și 
se va dezvolta comerțul cu cele
lalte țări.

Creșterea livrărilor de mărfuri 
pentru export reflectă capacitatea 
sporită a economiei noastre de a 
realiza produse de nivel tehnic și 
calitativ ridicat, corespunzător ce
rințelor pieții externe. In cadrul 
exportului sporește continuu pon
derea produselor industrializatei 
creșteri mai importante urmînd a 
se realiza în 1964 la produsele in
dustriei chimice, constructoare de 
mașini, aie industriei lemnului, a- 
limentare, ușoare și altele.

Dezvoltarea în ritm susținut a 
producției în toate ramurile și 
creșterea însemnată a investițiilor 
determină sporirea în continuare 
și în anul 1964 a importurilor de 
mijloace de producție, îndeosebi 
de mașini și utilaje, precum și a 
unor bunuri de consum. Creșterea 
an de an a exportului constituie 
calea prin care se asigură aceste 
importuri. Datorită faptului că în 
anul 1964 întreprinderile de comerț 
exterior vor apărea pe piața exter
nă cu cantități sporite de mărfuri, 
intre care unele produse noi,- va 
trebui să acordăm o atenție deo
sebită îmbunătățirii calității și pre
zentării produselor, lărgirii sorti
mentelor, precum și asigurării u- 
nor termene de livrare corespun
zătoare. In același timp vor trebui 
luate măsuri de prospectare a pie
ței extertie în vederea asigurării 
în condiții cît mai bune și la ter
men a importurilor neeeeare.

gură în anul viitor fonduri sporite 
de aproape 4 miliarde lei.

Imprudența hotărîtoare pe care 
o au investițiile în creșterea for
țelor de producție șî obținerea unui 
ritin susținut de dezvoltare a e- 
conomiei naționale determină ne
cesitatea îmbunătățirii continue a 
activității in acest domeniu, prin 
folosirea cu spirit gospodăresc a 
fondurilor, scurtarea termenelor de 
punere in funcțiune a noilor capa
cități, realizarea lucrărilor la un 
Înalt nivel tehnic și calitativ. Efor
turile desfășurate în această di
recție in perioada planului de 
sase ani ișî găsesc reflectarea în 
sporirea eficienței economice a 
investițiilor. Astfel în Industrie vo
lumul producției a crescut in a- 
nul 1962 față de 1959, de două ori 
mai repede decît au sporit fondu
rile fixe productive. Creșterea e- 
ficienței investițiilor se concreti
zează și in faptul că în ultimii ani 
au fost puse în funcțiune obiec
tive importante în termene mult 
mai scurte decît în treout. La 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
linia de Jaminoere pentru profile

(Continuare In pag. 4-a)
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ușoare a fost pusă în-funcțiune în 
numai J6 luni, iar cea de semi
fabricate în 17 luni, secția de cu
pru electrolitic la Uzina Baia Mare 
în 18 luni, Fabrica de formaldehidă 
de la Combinatul chimic „Viato- 
ria" în 11 luni, Fabrica de conser. 
ve de legume de la Gvidiu — Con
stanța în 9 luni. La aceste rezul
tate au contribuit concentrarea 
fondurilor de investiții și a mij
loacelor materiale pe principalele 
lucrări productive, esențiale pen
tru economia națională, precum și 
creșterea înzestrării tehnice 
experienței organizațiilor de 
strucții-montaj.

Linia adoptată de partidul 
tru, la indicația tovarășului 
Gheorghiu-Dej, de a concentra 
fondurile materiale și bănești în
deosebi pentru continuarea în ritm 
susținut a lucrărilor pe șantierele 
începute, mai ales la marile c©m- 

- binate și complexe industriale, se 
reflectă și în prevederile planului 
de investiții pe 1964. Această con
centrare de mijloace se exprimă 
și în faptul că la o creștere a in
vestițiilor cu 13 la sută față de 
anul 1963, volumul fondurilor fixe 
sporește în anul viitor cu 20 la 
sută. In unele ramuri, creșterea 
este deosebit de însemnată: în 
chimie se va pune în funcțiune un 
volum de fonduri fixe de circa 3 
oii mai mare decît se realizează 
în anul 1963, în industria energiei 
electrice acest volum crește cu 50 
la sută, iar în industria ușoară 
de aproape 2 ori față de acest an.

■ Pentru a asigura fondurile ma
teriale și bănești necesare pune
rii în funcțiune a obiectivelor de 
mare importanță prevăzute pentrii 
1964, economia noastră face un e- 
fort însemnat; de aceea este esen
țial ca roadele așteptate să fie 
obținute în termen cît mai scurt. 
Problema centrală a planului de 
investiții pe anul 1964 o constituie 
grăbirea execuției șj punerii în 
funcțiune, în primul rînd Ia lucră
rile începute. In aceste condiții 
și ținînd seama de resursele de 
care dispune economia, în 1964 se 
va deschide un număr relativ res- 
tnns de șantiere noi, în principal 
pentru obiecte care au 
contractate sau a căror 
este nemijlocit Jegată de 
în funcțiune a unor capacități în 
curs de construcție.

Concentrarea investițiilor pe 
mari obiective ereează premizele 
pentru realizarea unui ritm susți
nut de execuție în tot cursul a- 
nului. Experiența a dovedit că pe 
șantierele unde s-au luat din timp 
măsuri concrete care să asigure 
desfășurarea normală a lucrărilor, 
rezultatele obținute au fost satis
făcătoare. Continuitatea și ritmici
tatea execuției sînt indisolubil le
gate de aprovizionarea ritmică a 
șantierelor cu materiale în sorti
mentele și cantitățile prevăzute, 
cu utilaje tehnologice și utilaje 
de construcții corespunzătoare, eu 
proiecte de execuție, precum și 
de asigurarea cu forța de muncă 
calificată. Față de volumul mare 
de luerări de construcții-montaj 
și de amploarea șantierelor în 
continuare, eșalonarea judicioasă a 
lucrărilor pe fiecare șantier, ca și 
fundamentarea temeinică a grafi
celor de execuție șj respectarea 
lor cu strictețe capătă în anul 
1964 o însemnătate sporită. Mă
sura luată în cadrul planului pe 
1964, de a se introduse în plan in
vestiții noi numai pe baza grafi
celor de eșalonare a întregii lu
crări și a proiectelor de execuție 
pentru întregul volum de construc
ții ce urmează a se 
1964, creează condiții ca toate mi
nisterele și sfaturile populare să 
ia măsuri practice «are să asigu
re continuitatea lucrărilor și a a- 
provizionării cu materiale, folosi
rea rațională a utilajelor și mij
loacelor de transport și, ca o con
secință, respectarea termenelor de 
dare în folosință a obiectivelor 
respective.

Pentru repartizarea judicioasă a 
materialelor, este important să se

»»•

și a
con-

nos- 
Gh.

utilajele 
realizare 
intrarea

executa în

celei de.-a cincea sesiuni a Marii Adunări Naționale

stabilească pentru fiecare lucrare 
cantitățile necesare, pe baza pro
iectelor de execuție. In acest scop, 
toate ministerele trebuie să ia 
măsuri de accelerare a terminării 
proiectelor de execuție pentru to
talitatea lucrărilor cuprinse 
plan.

în

Telegrame externe
Plenara С. C. 

al P. С. ейп Chile
SANTIAGO DE CHILE 26 (Ager- 

preș).
La Santiago a avut loc o plenară 

a C.C. al P.C. din Chile, care a 
discutat situația politică din țară 
în legătură cu apropiatele alegeri 
prezidențiale și unele probleme ale 
situației internaționale. A fost a- 
doptată o rezoluție în care poporul 
chilian este chemat să ceară gu
vernului promovarea unei politici 
întemeiate pe principiile neames
tecului în treburile interne ale 
altor țări și pe respectarea drep
turilor popoarelor la. autodetermi
nare.

Plenara C.C. al P.C. din Chile 
' cheamă la întărirea mișcării de 
solidaritate cu poporul cuban.
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SITUAȚIA DIN CIPRU
NICOSIA 26 (Agerpres).
Intr-o declarație dată publici

tății la Nicosia, ministerul apără
rii naționale. Osman Orek, a ară
tat că în urma ciocnirilor care au 
avut loc in ultimele zile în Cipru 
aproximativ 200 de persoane și-au 
pierdut viața.

Corespondentul din Nicosia, al 
agenției France Presse relateasSi 
că guvernul turc a trimis în duțpă- 
amiaza zilei de 25 decembrie un 
contingent al armatei turce, sta
ționate în Cipru, spre capitala 
țării. Nicosia. Totodată, flota tur
că aflată la Istanbul a fost dislo
cată în cursul aceleiași zile spre 
portul Mersin, aflat la 150 km. 
nord de Cipru, l-âtrunderea acestor 
trupe în capitala Ciprului a fost 
urmată puțin mai tîrziu de trupe 
grecești, de asemenea, staționate 
în Cipru.

Intr-un comunicat oficial publicat 
la Nicosia se anunță că în urma 
consultărilor care au avut loc Sp- 

i tre guvernele Marii Britanii,, 
ciei și Turciei s-a hotărît ca tru
pele engleze, turce și grecești afla
te pe teritoriul insulei să fie uni
ficate sub comanda unui ofițer bri
tanic, „pentru a asigura încetarea 
focului".
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Stare excepțională 
în Kenya

NAIROBI 26 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

în urma decretării stării excepțio
nale în Kenya, Jomo Kenyatta, 
șeful guvernului acestei țări, și-a 
amînat vizita pe care urma să e 
întreprindă în Etiopia.

EI trebuia să discute cu condu
cătorii Etiopiei situația care s-a 
Creat la frontiera din nordul Ke« 
nyei.
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Constituirea frontului unit 
al patrioților din Aden

CAIRO 26 (Agerpres).
Reprezentanți ai organizațiilor 

patriotice din Aden care luptă îm
potriva dominației coloniale, întru
niți într-o ședință specială, au ho
tărît constituirea unui front unit, 
relatează agenția M.E.N. Din acest 
front urmează să facă parte Liga 
Arabiei de sud, Partidul socialist 
popular și alte organizații. ,

In cursul ședinței s-a propus ela
borarea unei „Carte a acțiunii na
ționale", cuprinzînd revendicările 
mișcării de eliberare în vederea 
normalizării situației din Aden și 
a cuceririi independenței reale de 
către acest teritoriu. Revendicările 
principale prevăd: punerea în li
bertate a deținuților politici, asi
gurarea libertăților democratice, 

I organizarea de alegeri libere în ba- 
I za principiului autodeterminării.

cii, partidul nostru acordă o deo
sebită atenție construcției de lo
cuințe în întrega țară. Pentru în
făptuirea programului stabilit in 
scopul rezolvării în perspectivă a 
problemei locuințelor, statul inves
tește an de an însemnate fonduri 
materiale și bănești. In primii pa
tru ani ai șesenalului, s-au cons
truit numai din fondurile statului 
circa 160 mii apartamente, iar in 
1964 se vor da în folosință încă 54 
mii apartamente. Aceasta înseamnă 
că în perioada 1960—1964 peste 
800 mii persoane beneficiează de 
locuințe noi, pentru care statul a 
alocat' aproape 11 miliarde lei. Pa
ralel cu dezvoltarea construcției de 
locuințe s-au realizai importante 
lucrări de alimentare cii apă și 
canalizare, de termoficare, precum 
și de extindere a rețelelor de gaze 
și a transportului în comun și alte 
acțiuni de gospodărie comunală. 
Ținînd seama de nivelul scăzut 
de echipare tehnico-edilitară a ora
șelor de la care s-a pornit, statul 
a trebuit să investească fonduri 
însemnate în acest domeniu, acor- 
dînd prioritate noilor cartiere de 
locuințe. In anii 1960—1964 volu
mul investițiilor în gospodăria co
munală reprezintă peste 5 miliarde 
lei, depășindu-se prevederile Direc
tivelor. In anul viitor, numărul to
tal al orașelor dotate cu instalații 
centralizate de alimentare cu apă 
va ajunge la 145, iar rețeaua de 
distribuție a apei va spori cu 36 
la sută față de anul 1959. Termo- 
fiecare urbană se 
continuare, urmînd 
să în 1964 și în 
sînt: Iași, Pitești,
va.. G sarcină importantă în reali
zarea construcțiilor de locuințe o 
constituie scurtarea duratei de exe
cuție și de dare a lor în ioiosință. 
Ritmul construcțiilor de locuințe, 
realizările 
tribuie la 
musețarea 
importante
constructorilor noștri, care vor tre
bui să-și intensifice eforturile pen
tru a realiza ansambluri cit mai 
frumoase de locuințe durabile și 
confortabile.

O mare amploare a luat cons
trucția de locuințe la sate. 
1960-1963 s-au construit din 
rile proprii ale populației 
peste 350 0.00 case noi. In
perioadă au fost electrificate 2 500 
sate și s-au radioficat 500. A cres
cut în măsură însemnată vînzarea 
de mărfuri către țărănime. Toate 
acestea constituie o expresie eloc
ventă a creșterii nivelului de trai 
al țărănimii noastre.

☆

Bugetul de stat supus dezbaterii 
sesiunii noastre — întocmit în con
cordanță cu prevederile planului 
economic, asigură resursele bănești 
necesare pentru finanțarea tuturoi 
acțiunilor economice și social-cul- 
turale prevăzute a se înfăptui în 
anul 1964.

Creșterea susținută a producției 
materiale și a eficienței economice 
în toate domeniile de activitate 
determină sporirea resurselor fi
nanciare ale statului nostru, 
gură o dezvoltare echilibrată 
economiei, o 
consolidată și 
că sănătoasă.

murilor de materiale pe unitatea 
de produs, în condițiile îmbunătă
țirii permanente a calității, se pre
vede reducerea cu 3,2 la sută a 
normelor de consum la combusti
bil, cu 2,1 la sută la energie elec
trică, cu 2 la sută a indicelui de 
consum la laminate în ramura in
dustriei construcțiilor de mașini. 
Cîteva dintre realizările obținute 
dovedesc rezervele mari de care 
dispunem în domeniul economisi
rii metalului: noul tip de tractor 
are un consum specific de metal 
pe C.P. cu 32 la sută mai mic decît 
cel anterior, 
„Carpați" cu 
îmbunătățite, are un consum 
circa 10 la sută mai redus pe tona 
de capacitate decît camionul Stea
gul Roșu 101 de 4 tone. In vede
rea economisirii metalelor feroase 
și neferoase prin înlocuirea cu ma
se plastice, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, în cali
tate de consumator principal, și 
Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei, ca producător, vor tre
bui să se preocupe în continuare 
de extinderea utilizării 
plastice în construcția de

Posibilități însemnate de 
misire a materialelor și în 
a metalului șl cherestelei, 
și de întrebuințare pe scară mai 
largă a materialelor înlocuitoare, 
paralel cu îmbunătățirea calității 
lucrărilor, există și în domeniul 
construcțiilor. Sarcini importante 
revin Comitetului de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Siste
matizare, care trebuie să verifice 
consumurile de materiale și să 
urmărească cu insistență introdu
cerea materialelor moderne înlo
cuitoare și eliminarea exagerări
lor. In toate organizațiile de pro
iectare și întreprinderile de con
strucții trebuie sporită preocupa
rea pentru gospodărirea rațională 
a materialelor.

Tovarăși,
Promovarea consecventă a 

greșului tehnic în economie, 
înzestrarea sistematică a 
ramurilor cu utilaje perfecționate, 
extinderea mecanizării și automa-' 
tizării, îmbunătățirea permanentă 
a proceselor de producție asigură 
creșterea susținută a productivită
ții muncii care, în comparație cu 
anul 1963, va spori în 1964 cu 9,2 
la sută în industrie și cu 7,2 la 
sută în construcții.

Pentru îndeplinirea acestor sar
cini, care necesită eforturi susți
nute — chiar de la începutul a- 
nului — ministerele 
organe centrale vor 
mărească în mod 
toate întreprinderile, 
surilor de îmbunătățire a organi
zării producției și de folosire mai 
bună a tehnicii existente, ridicarea 
sistematică a calificării cadrelor.

Continuarea cu perseverență a 
acțiunii de reducere a prețului de 
cost și a cheltuielilor de circula
ție este o sarcină principală de a 
cărei îndeplinire sînt strîns legate 
realizarea acumulărilor bănești ne
cesare finanțării programului de 
investiții și creșterea în continuare 
a nivelului de trai al populației. 
Prin reducerea prețului de cost, 
se prevede realizarea în 1964 a 
unui volum de economii de 3,4 mi
liarde Iei, cu circa 500 milioane 
lei mai mare decît în 1963.

Planul pe anul 1964 urmărește 
în continuare obținerea de eco
nomii pe seama micșorării consu-

Sporirea venitului national — baza reproducției 
socialiste lărgite și a ridicării continue 

a bunăstării oamenilor muncii

pro- 
prin 

tuturoi

și celelalte 
trebui să ur- 
sistematic, în 
aplicarea mă-

Tovarăși,
Creșterea producției industriale 

și dezvoltarea celorlalte ramuri ale 
economiei, mărirea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost determină sporirea în conti
nuare a venitului național, baza 
reproducției socialiste lărgite și a 
ridicării bunăstării oamenilor mun
cii. In întreaga perioadă care a 
treeut de la cel de-al III-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romîn s-a acordat o atenție deo
sebită utilizării judicioase a veni
tului național, îmbinării cît mai 
eficiente a resurselor destinate 
dezvoltării producției cu cele fo
losite pentru creșterea consumului 
populației. Această orientare se 
reflectă în întregime și în planul 
pe anul viitor care prevede, para
lel cu sporirea însemnată a inves
tițiilor, alocarea unor fonduri im
portante pentru ridicarea nivelu
lui de trai material și cultural.

Corespunzător cu creșterea veni
turilor populației și deci a puterii 
sale de cumpărare, volumul desfa
cerilor de mărfuri prin comerțul 
socialist va fi în anul 1964 de 63,7 
miliarde lei, cu aproape 78 la sută 
mai mare decît realizările anului 
1959. In cadrul desfacerilor 
mărfuri, produsele alimentare 
crește cu circa 76 la sută, iar 
dusele nealimentare cu 
ca 79 la Sută,
de mari, în comparație cu realiză
rile din anul 1959. au loc la vîn- 
zările bunurilor de uz cultural și 
gospodăresc ca: televizoare, aspi
ratoare, frigidere, mașini electrice 
de spălat. Paralel cu îmbunătățirea 
calității produselor și lărgirea sor
timentelor, în vederea satisfacerii 
în cît mai mare măsură a cererii 
consumatorilor, este necesar ca mi
nisterele producătoare și Ministe
rul Comerțului Interior să urmă
rească îndeaproape livrarea ritmi
că a mărfurilor și organizarea a- 
provizionării neîntrerupte a unită
ților comerciale. Pentru dezvoltarea 
bazei tehnice-materiale a comerțu-

de 
vor 

pro- 
cir-

Greșt’eri deosebit

iar noul camion 
caracteristici mult 

cu

maselor 
mașini, 
econo- 
special 
precum

se
cu

iui socialist, în întreaga țară 
construiesc noi magazine dotate 
mobilier și utilaj modern. Ingrijin- 
du-se de folosirea cît mai eficientă 
a fondurilor de investiții, Ministe- 
ru’. Comerțului Interior va trebui 
să continue acțiunea de modernizare 
a unităților comerciale, astfel în- 
cît să se asigure utilizarea cît mai 
deplină a spațiului comercial 
promovarea 
deservire a

Și 
formelor superioare de 
populației.

☆
dezvoltării învățămîn-In scopul 

tului, culturii și ocrotirii sănătății 
și pentru alte acțiuni social-cultu- 
rale, au crescut an de an chel
tuielile statului; în 1963 ele sînt 
cu 56 la sută mai mari decît în 
1959 și vor spori în anul viitor 
cu încă 1,7 miliarde lei. Un o- 
biectiv de mare importanță în 1964 
va fi încheierea generalizării în- 
vățămîntului de 8 ani, în urma că
ruia numărul elevilor va crește 
cu circa 340 mii. Se va dezvolta 
capacitatea de școlarizare în în- 
vățămîntul de cultură generală și 
în învățămîntul superior, precum 
și cea de cazare a studenților, a- 
jungîndu-se ca în 1964 numărul 
sălilor de clasă să fie cu aproape 
40 la sută mai mare, iar căminele 
studențești să-și dubleze capacita- 
iea față de 1959. Pentru dezvolta
rea bazei materiale a culturii se 
realizează, în perioada 1960—1964. 
60 cinematografe și circa 3 400 ins
talații 
posturi 
ții de 
eroticii
anul viitor fonduri importante pen
tru continuarea marilor construc
ții spitalicești moderne din Hune
doara, Onești, Constanta, Suceava. 
Baia Mare. Slobozia, Medgidia și 
altele. Creșterea numărului de me
dici va face 
un medic să 
locuitori, față

In vederea
țiilor de viață ale oamenilor inun

cinematografice la sate. 10 
noi de radioemisie și 7 sta- 
televiziune. In domeniul o- 
sină tații, se vor aloca în

ca în 
revină 
de 770 
îmbunătățirii condi-

anul 1964 la 
în medie 680 
în anul 1959.

va dezvolta în 
să fie introdu- 

alte orașe cum 
Oradea, Sucea-

arhitectonice care con- 
modernizarea și înfru- 
orașelor sînt succese 

ale proiectanților și

In anii 
fondu- 
sătești 

aceeași

asi- 
a 

monedă națională
o circulație băneas-

☆
Rezultatele îmbucurătoare pe care 

poporul nostru le obține an de an 
se datoresc muncii însuflețite și 
susținute desfășurate sub conduce
rea partidului pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de cel de-al III- 
lea Congres al Partidului 
toresc Romîn pe drumul 
șirii construcției socialiste, 
ze), Sîntem încredințați că 
ca și în anii precedenți,
muncii își vor îndrepta toată ener
gia, inițiativa și elanul lor creator 
pentru realizarea sarcinilor impor
tante și mobilizatoare din planul 
de stat', în penultimul an al șese
nalului. (Aplauze puternice, pre
lungite.

Munci- 
desăvîr- 
(Aplau- 
in 1964, 
oamenii
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