
Proletari аи toate țările, imiți-văt

Cu planul anual îndeplinit
Mina Lupeni

IERI AU ÎNCEPUT ÎN BUCUREȘTI

Lucrările sesiunii

Ieri, în schimbul de 
dimineață, minerii din 
Lupeni au trimis ia zi 
ultima tonă de cărbune 
în contul planului pe 
anul 1964.

Rod al muncii -pline 
dd1 avînt a brigăzilor 
de mineri, al -strădaniei 
întregului colectiv-, al 
exploatării de a folosi 
din plin utilajele din. do

tare, de a valorifica pe 
larg rezervele interne, 
mina Lupeni a realizat 
o productivitate medie 
pe 11 luni de 1,233 to- 
ne/post, cu 15 kg/post 
mai mare decît indicele 
prevăzut. Iată factorul 
hotărîtor care a stat la 
baza depășirii planului 
de producție
24 723 tone cărbune.

Realizarea planului a- 
nual pe 1964 cu 6 zile 
înainte de termen con
stituie un succes de
seamă al Intreguvuv 
colectiv al acestei mine. 
S-au evidențiat în mod 
deosebit în lupta pentru 
realizarea înainte de 
termen a planului anual 

sectoarelela zi cu ' minerii - din 
III, II și I B.

Narii Adunări Naflonalc Cum pregătiți producția anului viitor ?

Acordind atenție creșterii randamentului 
și lucrărilor de investiții

Răspunde Iov. Ciriperu Vasile, inginer șef al E. M. Lone a

La Palatul Marii Adunări Naționale, au început sim- 
bătă dimineața, lucrările celei de-a șaptea sesiuni a ce
lei de-a patra legislaturi a Marii Adunări Naționale.

Deputății au primit cu puternice aplauze pe conducă
torii partidului și stalului. In loja din dreapta au luat 
loc tovarășii: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, Chiou Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leoniin Sălăjan, Mihai Dalea, Gheorghe Gaston 
Marin, Gogu Rădulescu, Constantin Tuzu.

In loja din stingă au luat loc tovarășii: Avram Bu- 
naciu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore 
peamănu, secretarul Consiliului de Stat, membrii Con
ciliului de Stai.

La sesiune sini prezenți, in calitate de invitați, condu
cători ai instituțiilor centrale, ai organizațiilor obștești, 
evidențiați în producție din întreprinderile bucureștene, 
oameni de știință și cultură, ziariști romini și cores
pondenți ai presei străine.

La deschiderea sesiunii au asistat șefii misiunilor di
plomatice acreditați in R. P. Romină.

Președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Ște
fan Voitec a deschis lucrările sesiunii.

Marea Adunare Națională a aprobat in unanimitate 
următoarea ordine de zi: ‘

« — Darea de seamă asupra înfăptuirii Planului de

Stat pe anul 1964 și cu privire la Planul de Stat pe 
anul 1965.

— Proiectul de lege pentru aprobarea Bugetului de 
Stat pe anul 1965.

— Proiectul de lege pentru modificarea articolului 
25 din Constituția R. P. Romine.

— Proiectul de lege pentru modificarea articolelor 
11 și 12 din legea nr. 9 din 1952 pentru alegerea depu- 
taților in Marea Adunare Națională.

— Proiectul de lege pentru ratificarea decretelor 
normative emise de Consiliul de Stat al Republicii Popu
lare Romine între sesiunile M.A.N.

Intimpinat cu vii aplauze, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, a prezen
tat Darea de seamă asupra înfăptuirii Planului de Stat 
pe anul 1964 și cu privire la Planul de Stat pe anul 1965.

In continuarea lucrărilor, tovarășul Aurel Vijoli, mi
nistrul finanțelor, a prezentat din însărcinarea guvernu
lui raportul cu privire la Proiectul de lege pentru apro
barea Bugetului de Stat pe anul 1965.

Dezbaterea generală asupra primelor două puncte din 
ordinea de zi va începe luni.

Comisiile economico-financiară și juridică ale Marii 
Adunări Naționale s-au întrunit pentru a-și continua 
lucrările.

(Agerpres)

DAREA DE SEAMĂ
asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1964 
și cu privire la planul de stat pe anul 1965 

prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer
Tovarăși,
Anul 1964, eare se încheie peste 

cîteva zile, a fost un an de noi 
succese în dezvoltarea economică și 
social-culturală a patriei noastre. Da
tele preliminare privind îndeplinirea 
planului de stat arată o dată în 
plus că aplicarea neabătută a poli
ticii de industrializare a țării, pro
movată de partidul nostru asigură 
lărgirea și perfecționarea bazei teh- 
nice-materiale a socialismului, cons
tituie fundamentul trainic pentru creș
terea armonioasă, în ritm susținut, 
a ramurilor economiei naționale, pen
tru făurirea unui trai mai bun al 
tuturor celor ce muncesc.

Ca rezultat al muncii rodnice, pli
ne de avînt, a muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor, planul producției 
globale industriale pe acest an va 
fjț. depășit cu peste 2 la sută, rea- 
lkfîndu-se o producție cu 14 la 
sută mai mare față de anul trecut. 
Pînă la 20 decembrie, un număr de 
473 întreprinderi, îndeosebi din in
dustria petrolului și chimiei, con
strucții de mașini, exploatarea și pre
lucrarea lemnului, industria materia
lelor de construcții, industria ușoară 
și alimentară, au îndeplinit planul a- 
nual.

Dezvoltarea industriei 
în anul 1964 și perspectivele 
planului de stat pe anul 1965

Ca și în anii precedenți, ramuri
le industriei grele, hotărîtoare pen
tru progresul întregii economii, s-au 
dezvoltat într-un ritm superior celui 
pe ansamblul industriei. Comparativ 
cu 1963, producția industriei energiei 
elecțrice și termice a sporit cu peste 
23 la sută, a industriei chimice cu 
23 la sută, a industriei construcțiilor 
de mașini și prelucrării metalelor cu 
aproape 18 la sută.

Continuîndu-se lărgirea bazei ener
getice a țării, în cursul acestui an 
au intrat în funcțiune noi agregate 
în centrale electrice, însumînd o pu 
tere instalată de 600 megawați, adică 
mai mult decît întreaga putere exis
tentă în Romînia antebelică. Se des
fășoară în mod susținut lucrările de 
la hidrocentrala Argeș și a fost des

chis marele șantier al hidrocentralei 
de la Porțile de Fier, pe care o 
construim în colaborare cu Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, in 
decurs de cinci ani s-a dublat con
sumul de energie electrică, ceea ce 
constituie o realizare însemnată, dai 
fiind rolul energiei electrice ca fac
tor esențial al dezvoltării economiei 
moderne, al extinderii mecanizării 
și automatizării producției.

In industria metalurgică au intrat 
în funcțiune la Hunedoara două cup 
toare Martin cu o capacitate anuală 
de cîte 270 mii tone fiecare; conti
nuă cu intensitate construcția noului 
combinat siderurgic de la Galați și 
se apropie data intrării în funcțiune 
a uzinei de aluminiu de la Slatina. 
Planul de producție pe acest an se 
depășește cu circa 150 mii de tone 
la oțel și cu peste 80 mii tone la 
fontă.

In industria construcțiilor de ma
șini, producția realizată în 1964 este 
mai mare decît cea prevăzută în 
planul șesenal pentru anul 1965. 
Constructorii de mașini din țara noas
tră au reușit ca, pe lîngă mașini și 
utilaje, să treacă și la producția de 
linii tehnologice complete, ceea ce 
reprezintă o nouă treaptă, superioară, 
în dezvoltarea acestei ramuri.

Rezultate importante au fost obți
nute în asimilarea și introducerea în 
fabricație a noi tipuri de mașini și 
utilaje, la nivelul tehnicii mondiale. 
In 1964 au intrat în fabricație pro
duse de înaltă tehnicitate, cu perfor
manțe ridicate, între care amintim 
autocamioane de 5 tone, noul tip 
de vagon de călători, autotransforma 
toare de 200 mii kilovolți amperi 
pentru tensiunea de 220 mii volți 
S-a pregătit pentru producția anului 
viitor : un nou tip de instalație de 
foraj pentru mari adîncimi, locomo
tive Diesel hidraulice, strunguri ca 
rusei cu diametrul de 2 500 mm, răz
boaie automate de țesut mătase și 
altele.

A continuat să se extindă asimila
rea și producția de linii tehnologice 
și instalații complete, cum sînt: li
nia pentru producția acidului sulfu
ric cu o capacitate de 100 mii tone 
pe an, instalațiile hidroenergetice 
pentru centralele de pe Bistrița, linii 

automatizate de produse ceramice 
pentru construcții, instalații pentru 
fabrici de placaje și mobilă, corn 
plexe de morărit și panificație.

O altă formă sub care industria 
constructoare de mașini contribuie 
la dotarea tehnică a economiei, este 
participarea sa în măsură tot mai 
însemnată la echiparea complexelor 
industriale ce se construiesc. Astfel, 
o parte importantă din instalațiile 
și agregatele combinatelor de îngră
șăminte, a fabricii de alumină, a la
minorului de tablă groasă de la Ga
lați, a fabricilor de ciment prin pro
cedeu uscat și altele, sînt livrate sau 
se asimilează de uzinele noastre.

Aceste realizări sint o expresie 
atît a modernizării întreprinderilor 
producătoare, cît și a maturizării și 
îmbogățirii experienței cadrelor. Ele 
reprezintă rezultatul orientării date 
de partid industriei noastre construc
toare de mașini, orientare care va 
continua și în viitor, pentru ca a- 
ceastă ramură să-și îndeplinească 
în cele mai bune condiții rolul său 
în înzestrarea tuturor sectoarelor e- 
conomiei cu mijloace de producție 
perfecționate.

Importante resurse materiale și bă
nești au fost concentrate și în cursul 
acestui an pentru dezvoltarea in con
tinuare a industriei chimice. Au 
intrat în funcțiune noi instalații de 
înalt nivel tehnic. îndeosebi în ca
drul marilor combinate. Industria 
chimică se afirmă, din ce în ce mai 
accentuat ca o ramură de bază a 
economiei naționale; producția ei 
este în 1964 de aproape 3 ori mai 
mare decît în 1959, iar exportul pro
duselor chimice de 4,4 ori mai mare.

Realizări de seamă au obținut și 
oamenii muncii din industria ex
tractivă, a materialelor de construc
ții, din industria lemnului și din 
celelalte ramuri.

Creșterea cu prioritate a ramurilor 
producătoare de mijloace de produc
ție creează condiții favorabile pen
tru dezvoltarea continuă a industriei 
bunurilor de consum. In industria 
ușoară și alimentară s-au depus și 
se depun în continuare eforturi pen
tru mărirea producției, lărgirea sor-

(Continuare în -pag: 3-a) .

In acest an colectivul minei Lo- 
nea a obținut realizări frumoase. 
Angajamentul anual la producția ex
trasă a fost realizat încă în luna oc
tombrie, sarcinile de plan anuale au 
fost îndeplinite cu 9 zile înainte de 
sfîrșitul anului.

In anul viitor, în fața colectivului 
nostru stau sarcini sporite la pro
ducția extrasă, randament, economii 
etc. cît și în ceea ce privește lucră
rile de investiții care sînt concentraie 
spre terminarea lucrărilor de centra
lizare de la orizontul 400. Cum pre
gătim buna desfășurare a procesului 
de producție în anul viitor ?

Este vorba bineînțeles de un com
plex de măsuri. îndeosebi ne-am în
dreptat atenția spre asigurarea li
niei de front necesare, prin intrarea 
în funcțiune a unor abataje în pilie
rul puțului principal Lonea 1. extin
derea a două abataje frontale din 
blocul III, intrarea în funcțiune a 
încă două abataje cameră în blo
cul I.

In vșdejea asigurării realizării 
productivității planificate, în două a- 
bataje frontale se va introduce sus
ținerea cu stîlpi metalici și grinzi 
articulate, evacuarea cărbunelui se 
ya efectua cu transportoare blindate 
T.H.-3. In*acest fel viteza de avan
sare va ajunge la 34 m 1/lună. Am 
luat măsuri pentru o bună organi
zare a muncii la abatajele cameră 
în vederea extragerii a două cîmpuri 
pe aripă și schimb la marea majo
ritate a abatajelor. In cadrul secto
rului III vor fi create două brigăzi 
care să realizeze cel puțin 75 m 1/lu
nă și o brigadă la pregătirea abataje
lor frontale. In primele zile ale anu
lui va intra în funcțiune funicularul 
de șist І.опеа II—Valea -Arsului prin 
care se asigură o mai bună aprovi
zionare eu vagonete goale a locuri
lor de muncă din sectoarele II 
și III.

In vederea îmbunătățirii calității 
cărbunelui ne-am propus să stimulăm 
cu 800 lei lunar acele brigăzi care 
la niciuna din cîntăririle zilnice nu 
li se vor rebuta vagonete de cărbu
ne pentru șist. La circuitele puțuri

In sectorul III al exploatării miniere Aninoasa. șeful de schimb 
Plăviță Gheorghe și ortacii săi —- din brigada lui Bulgaru Gh. — sînt cu- 
noscuți ca mineri destoinici. Lună-de lună brigada lor își depășește sarci
nile de plan.

■ lată-i; în clișeu • pe minerii din schimbul lui Plăviță Gh,

lor principale vor fi plasați în per
manență muncitori care să aleagă 
șistul de pe benzile care leagă cir
cuitele de silozuri.

Pentru realizarea de economii, 
preconizăm înlocuirea poditurii din 
cherestea de la abatajele frontale cu 
plasă de sîrmă, modificarea siste
mului de punere în exploatare a a- 
batajului frontal nr 802 prin elimi
narea lucrărilor de pregătiri de pe 
coperiș, vom extinde susținerea me
talică provizorie la lucrările de pre
gătire în steril care urmează să fie 
betonate.

Printre alte măsuri care vor fi 
înfăptuite se numără mărirea parcu
lui de vagonete la minele Lonea I și 
Lonea II, revizuirea și completarea 
locomotivelor. In cursul anului 1965 
urmează să intre în funcțiune puțul 
principal Lonea prevăzut cu o insta
lație de extracție modernă și de ma
re capacitate. Totodată vor fi date 
în exploatare două puțuri oarbe în 
cadrul sectoarelor II șî III.

Pentru a putea îndeplini sarcinile 
în ceea ie privește lucrările de in
vestiții de la orizontul 400, vom or
ganiza o brigadă de înaintări rapide 
care urmează să obțină viteze de 
15Q m 1/lună la săparea galeriei de 
legătură dintre puțul orb nr 8 și 
galeria principală de transport. In 
circuitul suitorului colector se va 
monta al doilea recomprimator care 
va asigura la fronturile de lucru o 
presiune de 5 atmosfere. Cele cinci 
brigăzi plasate în circuitul puțurilor 
gemene vor fi dotate cu mașină de 
încărcat de rezervă de tipul E.P.M.-2.

O seamă de măsuri, la fel de im
portante, au fost incluse într-un cu
prinzător plan M.T.O., întocmit din 
vreme, modificat și completat eu o- 
cazia dezbaterii acestuia.

După felul cum au decurs adună
rile în ca<re s-au dezbătut cifrele de 
plan pe anul 1965, cunoscînd posibi
litățile colectivului nostru, avem con
vingerea că în anul viitor, sub con
ducerea organizației de partid, mi
nerii de la Lonea vor obține de-a 
lungul întregului an realizări și mai 
frumoase.
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POM DE
Cîți brazi se rup în iarnă din păduri 
Spre împlinirea bucuriilor din case 

prag de Anul Nou, cită mătase 
cite artificii, cite globuri 
string spre bucuria celor mici 
celor mari, acum, cu ei, totuna I 
acest miez de iarnă, parcă luna 
fi șl ea brodată cu arnicL

In 
$i 
Se

In 
Ar 
In fiecare an pădurea in exod 
Aduce-n case verdele-i colind
E pace. In suflete atîția lori i-aprifid 
Și-atîția sori în pomii grei de rod, 
O, pom cu fulgi de vată troienii, 
închipuind omătul călător, 
CU joc de artificii ca-ntr-un mit. 
Cu scînteleri care se rup și dor, 
De-atîta timp revii in prag de ай 
Tot nins de daruri, nins de bucurii, 
Ca un bogat împodobit gherdan. 
Cu glasuri cristaline de copil;
E miezul nopții. Se aprind lăclli 
Și ard cu-vîlvăUi de rozâ-n floare 
Un pom cu atît noian de bucurii 
îmi pare că ti Văd azi prima oară.

ION CIOC LE!

URCUȘ UNIVERS
îmi plac trecerile spre adîncuri 
De la atloriment la filonul ascuns 
Geologic de vreme...
Implacabil a reușit să mă cheme 
Acest drum ce se cere pătruns.
Fără îndoială or să mă întrebe unit 
De ce am ales calea adincurilor 
Să fl rămas clntărețul elegiac ai lunii 
In nopțile de vară sub liniștea vînhirilor. 
Nu. Suprafața întotdeauna m-a alungat 
Cu liniștea ei mistuitoare.
Urcușul invers sau adevărat
O mină mi-a întins mereu â chemare.
Și l-am urcat ca un copil ascultător 
Căci tata e tot săpător
De fintînl în comună.
Cînd stăm seara împreună 
Și îmi vorbește de ele. 
Parca fot cerul cu stele 
In ochi î s-adună... 
izvorul băiete să nu-l aștepți afară, 
Mi-a spus răspicat într-o seară... 
Și dintre cerul ab astru ți cel din pămînt 
Am ales ceru-n adîncuri răsfrint.,.

nouă carte, Don Segundo 
Sornbra, vine să îmbogățească cu
noștințele publicului romînesc des
pre Argentina. Scrisă în primul sfert 
al veacului al XX-lea. romanul lui 
Guiraldes a intrat in literatura cla
sică a acestei țări datorită puterii 
cu care zugrăvește elementele carac
teristice ale vieții argentiniene. Pa
ginile sale sînt pline de sentimentul 
pătrunzător al libertății pe care-l 
inspiră traiul în pampa întinsă, fără 
alte hotare decît linia orizontului și 
țărmul mării. Minat de dorul aces
tei libertăți, eroul cărții fuge de a- 
casă pornind pe drumurile pampei 
în tovărășia iui Don Segundo 
Sombra. Adevărat gaucho, acesta îi 
va servi drept îndrumător și exemplu. 
Primejdii de tot felul îl pîndesc pe 
găucho la tot pasul, obligîndu-1 Să 
stea cu mintea veșnic trează. Tină- 
rul erau al lui Guiraldes învață pe 
drumurile pampei arta de a stâplni 
sălbăticiunile, de a cîștiga sau a în
frunta oamenii și de a-șî scutura ne
cazul eu o vorbă
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• La Galeriile Bruno 

Păolinelli. graficianul 
italian Marino Mazzacu- 
râti expune o serie de 
lucrări dintr-un ciclu 
închinat rezistenței. Titlul 
ciclului este .,1 Massa- 
cri‘* (Masacrele)

• Ca mărturie a in
teresului pentru studiile 
dantești, în orășelul 
vest-german Krefeld ss 
Va inaugura cu prilejul 
împlinirii a șapte se
cole de la nașterea lui 
Dante, primul monument 
din R. F. Germană de-

99
Intre 28—30 decembrie, pe ecranul 

cinematografului „Republica1* va rula 
filmul „S-a întîmplat la miliție*’, o 
producție a studioului „Mosfilm".

„Pesmetul*' — așa îi porecliseră 
unii din colegii mai tineri pe maio
rul Sazanov, un bărbat voinic tre
cut de 6C de ani, care își petrecuse 
cea mai mare parte a vieții în ca
drele miliției- Celui ce-1 cunoștea 
superficial pe maior, porecla aceasta 
i s-ar fi părul foarte nimerită, căci 
întreaga lui înfățișare aducea a om 
uscat, posac, zgrunțuros. Fața iui.

me
lon 

făceau să crezi 
cu un om înăcrit,

Pe ecranele cinematografelor din Petroșani 

S-a întîmplat la milifie66 
care nu cunoștea zîmbetul, ochii 
Iancolici, vorba laconică pe un 
veșnic uniform, te 
că ai de-a face 
plictisit de viață.

Cît de înșelătoare pot fi uneori 
aparențele, se poate vedea și din ca
zul maiorului Nikolai Sazanov. Fil
mul ne dezvăluie secvență cu sec
vență bogata viață interioară a aces
tui om sovietic modest, noblețea sa 
sufletească, generozitatea cu care se 
dăruie oamenilor pentru a le alina 
suferințele, a le aduce fericire.

4 j«•

IN CLIȘEU O secvența din filmul 
„Karll von Osietzki", o producție a 
studiourilor R.D.G. ce va rula la ci
nematograful „7 Noiembrie" 
pînd cu 31 decembrie.

VERSE
italian. 

va înăl- 
fața noii 

„Stadt Biblio- 
Lucrarea

clica t poetului 
Monumentul se
(a în piața din 
biblioteci 
tek‘‘. Lucrarea a fost 
încredințată sculptorului 
italian Castiglioni din 
Milano.

• Primul festival in
ternațional al clovnilor 
s-й desfășurat la Cam
pione d’Itălia, între 12 și 
13 decembrie. In cursul 
celor două seri, cît a 
durat festivalul, clovnii 
au prezentat spectacole

înce-

în fața unui public ca
re a alcătuit și juriul. 
Principalul premiu căre 
a fost atribuit este 
„Grock" (numele vesti
tului clovn elvețian) de 
circ.

• La New York s-â 
anunțai că în primăva
ra anului 1965 va fi e- 
misă a marcă poștală 
dedicata lui Dante Ali- 
gheri, cu ocazia împli
nirii a 700 de ani de la 
nașterea marelui poet 
italian.

★

Expoziții cu lucrări 
de pictură, sculptură 

și grafică
Anul acesta secția de expoziții a 

Muzeului de Artă al R. P. Roffiîne 
a organizat în mai multe orașe din 
țară peste 40 de expoziții cu lucrări 
de pictură, sculptură și grafică.

Iubitorii de artă plastică au putut 
vizita expoziții în care erau prezenți 
cu lucrări Corneliu Baba. Alexandru 
Ciueureticu, Henry Catargi, M. H. 
Маху, Lucian GrigOrescu. Ligia Ma- 
covei, Splru Chintilă. Ion Pacea, 
Ion Bițan. La Călărași, Arad, Bazna- 
Băi, Reghin, Sovata și în alte loca
lități au fost prezentate lucrări de 
grafică semnate de Cik Damadian, 
Visile Dobrian, lulia
Gh. Jvancencu, Simona Vasiliu-Chln- 
tilă, George Voinescu etc., 
alte localități au fost expuse lucrări 
aparținînd sculptorilor Zoe Băicoianu, 
Iszak Martin, Ion Vlad, Io* Vlasiu 
etc.

Hâlăucescu,

iar în

In apropiere de halele din Petro
șani se găsește o clădire a cărei 
destinație nu o cunosc rnulți, mai 
»les că geamurile veșnic acoperite 
și firma discretă nu spun prea mult.

In această clădire îți desfășoară 
munca de creație, acei ce cu penelul, 
dalia, pînza și hîrtia fac să tresalte 
inimile, acei cere prin munca lor reu
șesc să rte transpună în împărăția 
frumosului.

Dar să facem cunoștință cu acești 
artiști plastici.

In primul atelier l-am întîlnit pe 
tovarășul Matyaș losif, secretarul 
Cenaclului artiștilor plastici din Pe
troșani. Te surprinde aici bogăția 
lucrărilor, care îți vorbesc despre 
talentul, strădania și ardoarea artis
tului. Aici întîlnești portrete de mi
neri, de tăietori de lemne, de con
structori, de țărani din ciclul de 
grâVuri „Horea" și alte lucrări în* 
feresante. Pe șevalet, o lucrare ajun
să ia ultimul stadiu, ne transpune 
în lumea basmelor. Aici culorile au 
reușit să dea plăsmuire unui basm 
cunosc lit artistului din copilărie.

Le întrebarea pusă tovarășului 
Matyaș „Pe care din lucrările dum
neavoastră o apreciați ca Hind cea 
mai bună ?** ne-a răspuns cu mo
destia ce-1 caracterizează ;

— Toate-mi sint dragi și în fie
care caut să exprim tot ce simt și 
ce gîndesc. Întotdeauna lucrarea pe 
care o execut sper să fie cea mai 
bună. Dar...

In peretele din dreapta atelierului 
său se află cel al tovarășului Fodor 
Kalman. Pe acest neobosit artist îl 
eunoșteam din lucrările pe care le-в 
prezentat cu ocazia diferitelor expo
ziții deschise în Valea Jiului și în 
țară, în răstimpul celor nouă ani de

@ II N D U R 0
Prin atelierele de creație ale artiștilor plastici din Petroșani

cind își desfășoară munca de crea- mirăm mai mult I Tablourile în ulei 
ție la Petroșani. Nu știam ce să ad- sau acuarelele pe teme ca: peisaje

/А CLIȘEU! O gritt>ur6 din ciclul „HoreU“ de Matyas fosil.

industriale din Valea Jiului, natură 
moartă, portrete etc. Tovarășul Fodor 
Kalman și-a exprimat cu rxazia vi
zitei noastre următoarea dorință : 
„Vreau ca lucrările mele să împodo
bească interioarele muncitorilor din 
Valea Jiului, iar la expoziția din 
1965, pe care o vom deschide la Bu
curești, să prezint lucrări de cea mai 
bună calitate".

In același atelier l-am întîlnit și 
pe artistul Nagy Ervin.

— Vă cunoaștem lucrările pe care 
le executați pentru înfrumusețarea o- 
rașelor noastre — ne-am adresat to
varășului Nagy. Ne-a plăcut mult 
lucrarea de la magazinul de artiza
nat din Deva șl exteriorul magazi
nului din Hațeg, aceasta dirt urmă 
fîind o lucrare executată în metal. 
Ștîm că în prezent lucrați la o com
poziție în mozaic pentru c institu
ție din DeVa. Pictați ?

— Da, atunci cînd timpul îmi per
mite.

— Am văzut multe schițe în căr
bune, tablouri în ulei și o mică 
sculptură în lemn. Sculptați ?

— Cîteodată, pentru diversitatea 
lucrărilor. Dar, să fiu sincer, e 0 
activitate mai mult distractivă,

— Gînduri de viitor ?
— Doresc Ca prin munca noastră 

artistică să realizăm lucruri frumos 
armonizate, în Jitii! moderne, ajutlnd 
în felul acesta la înfrumusețarea ar
hitecturală a orașelor noastre.

In stuparul harnicilor creatori 
i-atti întîlnit și pe soții Syivedzter 
Ecatertoa și Victor, pe căre. de a- 
semene», ii cunoșteam de la dife

ritele expoziții. Și aici, ca și în ce
lelalte ateliere se lucra cu mult e- 
lan. Gravurile în metal ale Ecaieti- 
nei Sylveszter și tablourile în idei 
și acuarelele semnate de Victor 
Sylveszter dovedesc dragoste, talent, 
pasiune. «

Intr-un alt aiedier am făcut cunoș- j 
bălță cu artistul .Sziilagyi Geza. _.$! *
aici am întîlnit pînze, tablouri, s&fy 
țe, peisaje din Aninoasa, Jieț ей. 
Minunate sînt lucrările artistului 
Sziilagyi Geza I

— Cum ați reușit realizarea a* 
cestei interesante tehnici ?

— Prin muncă și prin studiu per
severent..

Alături de lucrările tovarășului 
Szilagyi Geza se aflau și acelea ale 
lui Sziilagyi Adalbert, la fel de inte
resante. reprezentînd o gamă com
plexă de tema.

Pe modesta Elena Bianu o cunoș
team de mulți ani. Lucrările prezen
tate de tovarășa Bianu la diferite ex
poziții ca șl picturile scenografice 
de la Teatrul de Stat din Petroșani 
sînt o bună carte de vizită pentru 
dînea.

Cine nu-1 cunoaște pe artistul 
Tellman Iosif ? Numeroasele sale ex
poziții l-au făcut de mult cunoscut 
prin lucrările de o înaltă ținută ar* 
tistică, prin varietatea temelor abor
date, prin tonalitatea culorilor.

Iii încheierea vizitei noastre la 
Cenaclul artiștilor plastici din Pe
troșani, le-am urat tovarășilor de 
aici multe succese în noul an 1965. .

MIA TOMUȘ *
membră a cercului literar „Miner ul“

Petroșani



DAREA DE SEAMĂ 
asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1964 
și cu privire la planul de stat pe anul 1965 

prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer
(Urmare din pag. )-a)

Mineritelor și îmbunătățirea calității 
produselor, iar rezultatele corespund 
într-o măsură tot mâi mare puterii 
sporite de cumpărare și exigențelor 
crescînde ale consumatorilor de la 
orașe și sate.

Toate aceste înfăptuiri sînt rodul 
politicii partidului, al eforturilor stă
ruitoare depuse de muncitori, tehni
cieni și ingineri, însuflețiți de obiec
tivele stabilite de cel de-al Ш-lea 
Congres ai Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Tovarăși,
Pianul economic de stat pe anul 

\ 1965 prevede continuarea ritmurilor
v.. susținute de dezvoltare a industriei.

Comparativ cu realizările din 1964, 
producția industrială va fi în anul 
viitor cu 13 la sută mai mare. Se 
va asigura astfel, în ultimul an al 
șesenalului, o producție industrială 
de 2,25 ori mai mare decît în 1959, 
față de 2,1 ori cit s-a p'evâzut în 
Directivele Congresului al lll-lea al 
P.M.R.

Orientarea pe care o urmăm cu 
consecvență spre dezvoltarea cu prio
ritate a ramurilor industriale de bază, 
determinante pentru ridicarea conti
nuă a nivelului tehnic în toate sec
toarele producției materiale, se re
flectă și în plaîlui pe noul an. Ast
fel, comparativ cu realizările din 
1964, producția industriei energiei e- 
iectrice și termice va spori în 1965 
cu pesie 29 Ia sută, a industriei chi
mice cu aproape 24 la sută, a indus
triei metalurgiei neferoase cu aproa
pe 19 la sută, iar a industriei con
strucțiilor de mașini cu peste 13 la 
sută. In corelație cu creșterea venl- 

w-» turilor populației, sînt prevăzute, de 
asemenea, creșteri importante ale 
producției bunurilor de consum: cu 
12,5 la sută în industria ușoară și cu 
peste 11 la sută în industria alimen
tară.

In 1965 se va urmări în continuare 
Valorificarea la un nivel superior a 
resurselor naturale ale țării — obiec
tiv important trasat de cel de-al 
lll-lea Congres al Partidului, — fi
ind create condiții pentru depășirea 
sarcinilor stabilite în acest domeniu 
pt întregul șesenal. In industria de 
prelucrare a petrolului, de pildă, se 
prevede oa în anul viitor să se ob
țină, dintr-o tonă de țiței, produse 
în Valoare cu aproximativ 43 la sută 
mai mare decît în 1959, iar în indus
tria de exploatare și prelucrare a 
lemnului, valoarea produselor fabri
cate dintr-un metru cub de masă 
lemnoasă ve fi mai mare cu peste 
86 Ia sută.

Ca urmare a introducerii susținute 
( a tehnicii moderne și creșterii preo- 

V cupârii întreprinderilor pentru o mai 
bggă organizate a producției și a 
ИІЦПСЙ, pentru ridicarea calificării 
muncitorilor, în acest an se depășesc 
sarcinile de plan cu privire la Creș
terea productivității muncii; pe an
samblul industriei, productivitatea 
muncii va fi cu peste 10 la sută mai 
mare decît în anul Jrecut; depășiri 
mai importante ale planului la acest 
indicator principal au înregistrat în
treprinderile industriei metalurgice, 
ale industriei cărbunelui și minereu
rilor, construcțiilor de mașini, eco
nomiei forestiere, materialelor de 
construcții, industriei ușoare. Men
ționăm cu satisfacție înfăptuirile în 
acest domeniu, întrucît ele reflectă 
economia de muncă socială, ridica
rea continuă a eficienței activității 
economice.

Pentru anul 1965 se prevede în 
industrie o sporire a productivității 
muncii cu 9 la sută față de 1964. 
1П construcții, există condiții ea pro
ductivitatea muncii să crească într-tin 
ritm mai accentuat decît în anii 
precedenți. sporul de 7 la sută, sta
bilit prin plan, reprezentînd o sar
cină minimală. Prin elaborarea și în
făptuirea de către fiecare întreprin
dere și șantier a unui plan judicios 
de măsuri care să asigure indici 

^2 în*!!* de folosire a tehnicii, pertec- 
taj tionarea pregătirii profesionale a că
it drelor. vom asigura in continuare 

creșterea susținută a productivității 
"■undi.

In ce privește reducerea prețului 
de cost și a cheltuielilor de circu
lație, planul pe ultimul an al țese- 
nalului prevede realfzarea pe această 
cale a unui volum de economii de 
peste 4 miliarde de lei. Acțiunea de 
micșorare a prețului de cost trebuie 
concentrată în continuare pe redu
cerea consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibil și ener
gie la unitatea de produs, in con
dițiile respectării normelor de con
sum de materiale, legate de prescrip
țiile privind Îmbunătățirea calității 
produselor. Și în anul care vine,' эй 
dovedim toată grija pentru gospodă
rirea cu maximum de eficiență a re- 
sureelr-; materiale și bănești.

Pe calea dezvoltării 
intensive și multilaterale 

a agriculturii
Tovarăși,

in agricultură se înfăptuiește trep
tat programul complex de măsuri 
iniț' ai de conducerea partidului, pen
tru dezvoltarea intensivă și multilate
rală a acestei ramuri de mare impor
tanță în economia noastră națională.

Producția agricolă medie din pe 
rioada I960-—1964 a fost cu 12 
la sută mai mare, decît media ce
lor cinci ani anteriori, in cadru! 
acestei dezvoltări s-a întărit continuu 
baza cerealieră. Pozitive sînt și rea 
Uzările în cultura plantelor tehnice, 
în pomicultură și viticultură. Măsurile 
luate în domeniul creșterii animatelor 
își arată roadele în mărirea efecti 
velor și îmbunătățirea lor calitativă, 
ca și în creșterea randamentelor ia 
producția de lapte, lînă, carne etc

Dovada cea mai concludentă a rea 
lizărilor din agricultură o constituie 
faptul, că în plin proces de transfor 
mare socialistă și cu toate că în unii 
ani factorii climatici au fost mai pu
țin favorabili, s-au asigurat din re
surse interne atît hrana populației, 
în condițiile creșterii ei numerice și 
a ridicării consumului, cît și dispo 
nibilități pentru export de produse 
agricole — ca atare, sau prelucrate 
în industrie.

Statul nostru alocă în mod siste
matic importante mijloace financiare 
pentru dezvoltarea bazei tehnice-tna 
teriale a agriculturii, premiză esen 
țială a sporirii producției vegetale 
și animale. In cinci ani ai șesena 
lului, investițiile statului în agricul
tură au însumat 23 miliarde de lei. 
situîndu-se astfel la nivelul pre
vederilor din Directivele Congresu 
lui al lll-lea al partidului pentru 
întreaga perioadă de șase ani. Tot 
odată, s-au alocat circa 4 miliarde 
de lei pentru dezvoltarea industriei 
de îngrășăminte chimice și pentru 
mărirea capacităților de producție în 
industria de tractoare și mașini a- 
gricole. Din volumul total de inves
tiții în agricultură, peste 40 la sută 
au fost alocate gospodăriilor agri
cole de stat. Și în viitor se are în 
vedere ca o mare parte din investi
țiile pentru agricultură să fie des
tinate dezvoltării gospodăriilor agri
cole de stat.

Prin planul pe 1965 investițiile sînt 
îndreptate îndeosebi spre intensifica
rea mecanizării și chimizării, execu 
tarea lucrăfilor de hidroameliorații, 
extinderea suprafețelor irigate și 
dezvoltarea sectorului zootehnic. Anul 
viitor, agricultura va dispune de 
81 500 tractoare fizice, mai mutt de 
66 000 semănători, 38 000 combine 
pentru păioase, precum și numeroase 
alte mașini agricole. Aceste mijloace 
tehnice vor asigura mecanizarea lu
crărilor la culturile de bază ale 
gospodăriilor agricole de stat și în 
proporție de aproximativ 90 la sută 
la arat, 100 la sută la semănatul 
păioasetor și 75 la sută la recoltatul 
păioaselor în cooperativele agricole 
de producție.

Industria de uigrățămnte cMmăre 
și insectofunglcide va product te 
1965 o cantitate de ingrâșlmtote mi
nerale de peste cinci ori mai mare 
decît în 1959. Se va îmbunătăți, tot
odată, în continuare proporția intre 
sortimente, prin sporirea mai aceao- 
tuată a producției de îngrășăminte 
azotoasc.

Sînt în plină desfășurare lucrările 
de îndiguiri și desecări din Lunca 
Dunării, care urmează să fie termi
nate în linii mari, anul viitor. Pînă 
în prezent s-au valorificat pe aceas
tă cale peste 200 mii hectare de te 
renuri deosebit de fertile, de pe care 
se obțin producții mari, chiar în 
condiții climatice mai puțin priel
nice. Gospodăriile agricole de stat 
Pletroiu, Bordușani, Stelnicn, Cocar- 
geaua, Dudești și altele realizează 
pe terenurile îndiguite din Lunca Du
nării, producții de 5000 — 6 000 kg 
porumb boabe la hectar.

Continua întărirea a gospodăriilor 
de stat, face să sporească rolul lor 
în creșterea producției agricole, in 
perioada 1960- 1964, aceste unități 
au realizat în medie anual la hectar 
I 900 kg grîu de pe o suprafață de 
160 mii ha, 2 600 kg porumb de pe 
370 mii hă și i 430 kg floarea-soa 
relui de pe 55 mii ha. O dată cu 
sporirea producției vegetale, șt în 
primul rind de grîu și porumb, gos
podăriile agricole de stat au obținut 
rezultate bune și la producția ani 
mală. An de an se mărește contri
buția lor la formarea fondului de 
stat de produse agricole, la aprovi 
zionarea populației și asigurarea in 
dttsfriei cu materii prime.

Corespunzător indicațiilor date de 
conducerea partidului, în gospodăriile 
agricole de stat este în curs de 
desfășurare acțiunea de concentrare 
a producției în unități specializate. 
In asemenea unități, în care se poate 
ține seama într-o măsură mai mare 
de condițiile pedoclimatice ale fiecă
rei zone, în care producția este su
perior organizată, iar mijloacele 
tehnice se folosesc mai eficient, s-au 
realizat anul acesta producții cu 30- 
40 Ia sută mai mari decît media pe 
totalul gospodăriilor de stat. Rezul
tatele valoroase obținute in dome
niul creșterii animalelor arată ca 
in aceste unități productivitatea mun
cii este mult mai înalta și prețul de 
cost al producției mult mai scăzut. 
In continuarea acțiunii începute, ur
mează ca din anul 1965 mărireu 
efectivului de animale în gospodă 
riile agricole de stat să se realizeze 
numai în ferme de acest tip și se 
prevede totodată să înceapă construi 
rea unor fabrici de nutrețuri combi 
nate și stații de uscat furaje verzi

In anul care se încheie ca și în 
cei anteriori, progrese însemnate în 
creșterea și perfecționarea produc
ției s-au realizat și în cooperați 
vele agricole de producție. Acest- 
progrese sînt cu atît mai importante 
cu cît au avut loc în condițiile pro
fundelor transformări aduse in viața 
țărănimii de cooperativizarea agri 
culturii. După cum se știe, procesul 
cooperativizării, încheiat în urmă cu 
doi ani șî jumătate, s-a desfășurat 
concomitent cu creșterea sistematică 
a producției agricole. Este în aceas
ta O confirmare a justeței politicii 
partidului, care încă de la începutul 
transformării socialiste a satului s-a
preocupat cu perseverență de lărgirea 
bazei tehnice-materiale a agricultu
rii, creșterea numărului de specia 
liști și folosirea principiului cointe
resării materiale a țărănimii, ea 
pîrghie a sporirii producției vegetale 
și animale.

Consolidarea sectorului cooperatist 
este un proces complex, de durată, 
care necesită o preocupare stăruitoa
re pentru continua întărire economi 
că și organizatorică a cooperativelor 
agricole de producție, folosirea cît 
mai bună a mijloacelor tehnice și 
aplicarea largă a metodelor moder
ne de producție, generalizarea ex
perienței unităților agricole frun
tașe. Tot mai numeroase sînt 
cooperativele agricole care, or- 
ganizîndu-și in bune condiții proce 
sul de producție s totoated «pripta

ătantita <te toate gradate te pe
rioada 1980-1966 se p<ta >*- 
tni uevotie ecoootae peste Î4. -»X 
de muckritori calificau S7 0Л ac 
cadre eedH de ij llf ' T și 75 005ai

(sa și pînă acum, statul va sprijini 
atît pe țăranii membri ai cooperati
velor agricole de producție, Cît și 
pe producătorii individuali din zonele 
de deal și munte, în vederea creș
terii producției șî a vîniării către 
stat a unor cantități sporite de car
ne, lapte, lînă.

Realizările obținute an de an de 
gospodăriile agricole de stat și de 
cooperativele agricole arată că prin 
eforturi susținute, rezervele de creș
tere a producției de care dispune a- 
gricudtura pot fi ireptat, din ce în ce 
mai bine mobilizate. Vom dezvolta 
în continuare baza tehnică-materială 
â agriculturii, vom promova larg 
metodele științifice de producție și 
experiența pozitivă a unităților frun
tașe. Aplicînd totodată eu consecven
ță și fermitate politica de cointere
sare materială a țăranilor asociați 
în cooperativele agricole de produc
ție, sîntem convinși că vom obține 
rezultate tot mai bune în producția 
agricolă, asigurînd în acest fel un 
aport din ce în ce mai mare al agri
culturii la creșterea potențialului e- 
onomic al țării, cît și venituri mai 

mari țărănimii.
In condițiile creșterii producției in

dustriale și agricole, a construcțiilor, 
a sporit in măsură însemnată și vo
lumul transporturilor. Ca urmare a 
folosirii judicioase a mijloacelor și 
instalațiilor existente, precum și ca 
efect al acțiunii în plină desfășurare 
ele modernizare a rețelei feroviare, 
rutiere, navale și aeriene, transpor
turile au putut face față sarcinilor 
tot mai mari, izvorite din dezvolta
rea economiei. Cu sprijinul indus
triei constructoare de mașini, care 
produce în serie locomotive Diesel, 
vagoane, nave și autovehicule mo
derne, s-au creat condiții pentru do
tarea din ce în ce mai largă a trans- 
;x>rturîlor și creșterea economicității 
lor. Se înfăptuiește treptat mecani
zarea și automatizarea principalelor 
procese de exploatare. Pentru a a- 
sigura sporirea potențialului de trans
port în pas cu nevoile economiei na
ționale. este necesar ca înzestrarea 
tehnică și modernizarea întregii re
țele de transporturi, se fie îmbinată 
cu intensificarea eforturilor pentru 
folosirea în continuare, rațională și 
intensivă, a tuturor mijloacelor teh
nice.

Creșterea venitului național — 
baza ridicării sistematice 

a nivelului de trai al poporului
Creșterea producției materiale și a 

eficienței activității în toate ramu
rile economiei naționale asigură mă
rirea venitului național și, pe a- 
eastă bază, ridicarea sistematică a 

nivelului de trai al poporului. Anul 
viitor, veniturile bănești ale popu
lației vor fi cu aproape 9 miliarde 
de lei mai mari decît în 1964. Se vs 
continue aplicarea treptată, in tot 
cursul anului, a măsurilor hotărîte 
de partid și guvern în iunie a. c. 
privind majorarea salariilor. In 1965 
va spori cu 11 la sută Volumul vîn- 
zărilor de mărfuri prin comerțul so
cialist.

Și in anul viitor, sînt alocate fon
duri însemnate pentru sonstrucția de 
locuințe. Se vor da în folosința oa
menilor muncii încă 53 000 aparta
mente cu un grad de eonfort sporit, 
va crește proporția apartamentelor 
cu 3 șî 4 camere. O dată cu marile 
ansambluri de locuințe se vor con
strui noi unități social-culturale, co
merciale și de deservire. Continuă 
și sînt prevăzute să înceapă noi.lu
crări pentru îmbunătățirea alimentă
rii cu apă potabilă într-un număr 
important de orașe.

Fonduri care însumează peste 22 
miliarde de lei. adică de 1,8 ori mai 
mult decît în anul 1969. sînt desti
nate dezvoltării învățământului, cul
turii și științei, ocrotirii sănătății, și 
altor acțiuni social-ctdiuraie. In anii 
șesenalului s-au construit aproape 
24 000 săli de daaă în învățămîntul 
de cultură generală; s-au mărit, 
totodată, spațiile de învățămînt în 
instituțiile învățămîntuhi! superior si 
s-au treat readft? de tar вне 

de înaltă calificare, ceea ce repre
zintă peste o treime din numărul sa- 
iariaților cu pregătire medie și supe
rioară care exista în întreaga econo
mie națională în anul 1959.

In domeniul ocrotirii sănătății, în 
ultimii ani, s-au dat în folosință nu
meroase spitale sau secții de spitale 
și policlinici modeme, acțiune care 
se extinde în 1965 cînd vor intra în 
funcțiune spitalele de la Onești, Su
ceava și Baia Mare și va continua 
construcția spitalelor de mare capa

citate la Hunedoara, Constanța și 
Slobozia.

îmbunătățirea continuă 
a calității produselor — 

obiectiv esențial al activității 
economice

Tovarăși, * 'W-49 1

După cum vă este cunoscot, în 
zilele de 30 noiembrie — 1 decembrie 
Plenara Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn a exami
nat și aprobat proiectul planului de 
sfat pe anul 1965.

La propunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, propunere însușită de 
Plenară, aceasta și-a orientat lucră
rile spre dezbaterea următoarelor trei 
probleme economice centrale și anu
me : îmbunătățirea calității produse
lor în toate ramurile de producție, 
asigurarea punerii în funcțiune la 
termen a noilor obiective productive, 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de export.

Asupra importanței deosebite a a- 
cestor probleme și a unora din mă
surile pe care le implică soluționa
rea lor în cele mai bune condiții, 
mă voi opri în cele ce urmează.

Încep cu problema calității. Sarei- 
na ridicării calității produselor nu 
este pusă în fața noastră pentru pri
ma oară. Asifel la începutul anului 
1961, Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn a elaborat 
Directivele privind criteriile princi
pale ale întrecerii socialiste, indi- 
cînd ca obiectiv central al acesteia, 
lupta pentru o calitate superioară a 
produselor și stabilind în acest sens 
sarciiwle pentru fiecare ramură. Gu 
atît mai mult în etapa actuală în ca
re a intrat economia națională, cînd 
se desfășoară cu intensitate sporită 
procesul de diversificare a produc
ției și crește complexitatea ei, cînd 
progresele științei și tehnicii deter
mină perfecționarea continuă a teh
nologiei. de fabricație și a însăși 
structurii producției, cînd apar mereu 
noi produse, îmbunătățirea continuă 
a calității mărfurilor constituie un 
obiectiv esențial al întregii activități 
economice, un element determinant 
pentru mersul nostru înainte în ritm 
susținut.

Orice nou progres în acest dome
niu se repercutează pozitiv în în
treaga viață economică a țării. Cali
tatea mai bună a materiilor prime 
și materialelor, durabilitatea sporită 
și parametrii tehnici ridicați ai ma
șinilor și utilajelor asigură folosirea 
mai eficientă a mijloacelor de pro
ducție și, totodată, contribuie la ri
dicarea nivelului de trai al oameni
lor muncii prin satisfacerea cererii 
lor de consum cu mărfuri avînd în
sușiri superioare și valoare de în
trebuințare ridicată. De îmbunătăți- 
■■ea continuă a calității produselor 
depinde în cea mai mare măsură și 
'ealizarea sarcinilor de export, deoa
rece calitatea este un factor primor
dial pentru competitivitatea mărfuri
lor pe piețele externe în general și 
cu ' atît mai mult a mijloacelor de 
producție, a tuturor produselor pre
lucrate industrial.

In ultimii ani au fost luate o se
rie de măsuri eficiente care au dat
rezultate bune pe linia fabricării de 
produse, ce pot sta cu sucees alături 
de produsele similare de pe piața 
mondială. Ѳ vie întruchipare nu nu
mai a potențialului economic al ță
rii noastre, dar și a posibilităților 
de a produce mărfuri de culitate m-

te- ritatat ta tari și nuawnși 
■oaasC de peste hotare au apreciat 
te luni rfogtoși. atît sortimentul 
isoțas de produse din toate ramurile 
ercooeaei. cit șî calitatea lor. Aces-

aâot o dovadă de ceea ce pu- 
reaiiza in industria noastră și

(См&шаге tn pag. 4-a)
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aprecierile ne încurajează, dar tot
odată știm ей sîntem departe de a 
fi făcut tot ce este necesar. Dimpo
trivă, în fața noastră stau sarcini 
deosebit de importante și multiple. 
Acțiunea pentru îmbunătățirea cali
tății este în plină desfășurare și ne
cesită în continuare eforturi susți
nute.

Problema calității produselor are 
un caracter deosebit de complex, în- 
trucît este legată de specificul fie
cărui produs, al fiecărei întreprin
deri și loc de muncă. Din acest mo
tiv ea poate fi soluționată în mod 
concret, numai tratînd-ѳ diferențiat 
de la caz la caz. Cele mai potrivite 
criterii de apreciere a calității tre
buie stabilite începînd cu ramurile 
și categoriile de ramuri și pînă la 
produse, criterii care să reflecte ni
velul tehnic ce trebuie să-l aibă pro
dusele, rezultatele lor. în. exploatare, 
cerințele legate de posibilitățile de 
plasare a mărfurilor la export și ce
lelalte elemente de determinare ști
ințifică a calității.

In asimilarea de produse noi, ca 
și în producția curentă în toate ra
murile economiei naționale, indicato
rul hotărîtor. după care trebuie a- 
preciată în principal activitatea, este 
calitatea, față de care nu poate fi 
admisă nici o concesie. Neglijența 
sau nepăsarea față de calitate suit 
tot atît de potrivnice intereselor sta
tului cît și ale populației. Intr-o justă 
îmbinare se cer soluționate proble
mele calității și ale economiilor de 
materiale și manoperă. Economiile 
<fin reducerea prețului de cost au o 
deosebită însemnătate in sporirea a- 
cumulărilor statului și prețuim rea
lizările în acest domeniu; dar ele 
nu trebuie obținute in nici un caz pe 
seama calității produselor. Orice e- 
conomie în dauna calității inseamnă 
de fapt o pierdere pentru societate, 
pentru consumatori. Un produs ne
corespunzător calitativ fie că nu se 
vinde, imobil izîndu-se astfel resurse 
materiale și financiare, fie că, ajun- 
gînd să se vîndă, el corespunde nu
mai în parte destinației sale. Dacă 
este vorba de utilaje, randamentul 
lor este scăzut, durata de funcțio
nare mai mică, și deci amortizarea 
ridicată ; dacă produsul respectiv este 
materie primă, prin calitatea sa ne
corespunzătoare. crează dificultăți în 
prelucrare, duce la consumuri speci
fice ridicate și influențează negativ 
asupra calității produsului finit. In 
cazul unor bunuri de consum de 
slabă calitate, este lesne de înțeles 
paguba pe care o suportă consuma
torul, prin cumpărarea unor astfel 
de mărfuri cu valoare de întrebuin
țare scăzută.

De aceea. îmbunătățirea continuă 
a calității trebuie să fie rodul preo
cupării sistematice și permanente a 
milioanelor de oameni ai muncii an
gajați pe fiecare treaptă a procesu
lui de producție. Pentru realizarea 
acestui obiectiv se cer înfăptuite sis
tematic, în absolut toate întreprin
derile, măsuri tehnico-organizatorice 
eficiente — subliniem încă o dată — 
pe iot parcursul procesului de pro
ducție, de la recepția materiei prime 
pînă la controlul minuțios al produ
sului finit. Succesul deplin al acțiu
nilor îndreptate spre ridicarea cali
tății produselor implică respectarea 
riguroasă a proceselor tehnologice, 
luarea în considerare a realizărilor 
din știință și tehnică, atragerea la 
controlul calității a unor cadre cu o 
bună calificare, exigente și pătrunse 
de înalt spirit de răspundere în 
muncă.

In aplicarea tuturor acestor mă
suri trebuie avut în vedere faptul că 
însuși conținutul calității se schim
bă continuu. Progresele științei și 
tehnicii fac ca produse de cea mai 
bună calitate la un moment dat. dar 
care nu se îmbunătățesc pe măsura 
acestor progrese, să devină necores
punzătoare, șî aceasta adeseori într-o 
perioadă scurtă de timp.

Considerînd calitatea drept un cri
teriu primordial al orientării și sti
mulării activității întreprinderilor, se 

studiază și se vor pregăti propuneri 
de îmbunătățire a sistemului actual 
de cointeresare materială a muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor, pe 
baza cărora să se poată aprecia și 
recompensa eforturile ce se depun în 
domeniul ridicării calității produselor.

Intrarea în funcțiune la termen 
și atingere parametrilor 
proiectați preocupare 

principală în domeniul 
investițiilor

Tovarăși,
Mă voi referi în continuare la pro

blema investițiilor. Ritmul înalt de 
dezvoltare a economiei naționale este 
asigurat, după cum se știe, prin în
făptuirea unui amplu, program de 
investiții. In perioada 1960—1964, 
volumul investițiilor a fost de circa 
două ori mai mare decît în cei cinci 
ani precedenți. Aceasta ilustrează po
sibilitățile economiei de a aloca din 
ce în ce mai multe mijloace pentru 
dezvoltarea capacităților de produc
ție și introducerea tehnicii moder 
ne în toate ramurile, pentru realiza
rea reproducției lărgite.

Ca și în ceilalți ani. în 1964 au 
fost construite importante capacități 
de producție. Măsurile luate pentru 
asigurarea în condiții mai bune a 
documentațiilor tehnice, aproviziona
rea ritmică cu materiale și utilaje, 
creșterea calificării cadrelor, au per
mis constructorilor să grăbească rit
mul lucrărilor și să scurteze termenele 
de dare în funcțiune a numeroase 
capacități de producție. Cuantumul 
investițiilor din acest an este du
pă date preliminare cu peste 11 
la sută mai mare decît în 1963 Au 
intrat in funcțiune 56 de întreprin
deri și secții noi înzestrate cu teh
nică avansată. Concomitent, a con
tinuat modernizarea întreprinderilor 
existente, prin dotarea lor cu ma
șini și utilaje perfecționate, produse 
in țară sau procurate din. import

înfăptuirea consecventă a progra 
mului de investiții elaborat de 
partid și guvern reprezintă princi
pala cale care duce la dezvoltarea 
forțelor de producție, atragerea în 
circuitul economic de noi resurse 
naturale și valorificarea lor superi 
oară, creșterea producției și a pro 
ductivității muncii. Rezultatele efor
turilor îndreptate în această direc
ție le regăsim, in ultimă instanță, 
în ridicarea multilaterală a nivelu
lui de trai al poporului, prin creș
terea potențialului economiei națio
nale în ansamblul său și mărirea 
corespunzătoare, în acest cadru, a 
producției bunurilor de consum, lăr
girea bazei materiale a activității 
social-culturale, creșterea numerică a 
celor ocupați în producție și a cali
ficării lor. ridicarea veniturilor a- 
cestora. Este deci firesc și necesar 
să continuăm cu stăruință pe această 
cale.

Ținînd seamă de nivelul actual bl 
resurselor materiale și financiare 
existente în economie, de cerințele 
dezvoltării neîntrerupte a bazei teh- 
nice-materiale a socialismului, planul 
de stat pe 1965 prevede construirea 
de noi obiective importante. Volu
mul investițiilor din fondurile sta
tului va însuma anul viitor 42 mi
liarde lei, ceea ce reprezintă cu 
circa 11 la sută mai mult decît rea
lizările preliminare din acest an. Sînt 
întrunite toate condițiile pentru ca în 
1965 să continue în ritm susținut lu
crările pe marile șantiere ale side 
rurgiei, energiei electrice și termice, 
chimiei, industriei extractive, la obiec
tivele din industria constructoare de 
mașini și din alte ramuri.

îndeplinirea în cele mai bune con 
diții a planului de investiții, respec
tarea strictă a termenelor de intrare 
în luncțiune a noilor capacități de 
producție, atingerea cît mai grabnică 
a parametrilor tehnici și economici 
la toate instalațiile noi sînt preocu
pări de prim ordin pentru toate mi
nisterele și sfaturile populare. Pen
tru a ilustra importanța deosebită a 
acestor preocupări subliniem că o 

parte însemnată a producției plani
ficate pe anul 1965 urmează a fi ob
ținută pe seama noilor capacități. 
In industria energetică, aproape un 
sfert din producția totală de ener
gie electrică din anul 1965 se va 
realiza în unitățile noi, puse în func
țiune în 1964 și în cele care sînt 
planificate să intre în exploatare !n 
anul viitor. Peste o pătrime din 
creșterea totală a producției de căr
bune este prevăzută să se obțină de 
la minele noi din Valea Jiului și 
Valea Metrului. Intrarea în produc
ție a minelor de la Eeșul Ursului și 
Moldova Nouă, cu o capacitate de 
peste 1 milion de tone, va aduce o 
contribuție substanțială la lărgirea 
bazei de minereuri cuprifere. In in
dustria chimică, producția planifica
tă pentru uzinele care intră în func
țiune în 1965, reprezintă jumătate 
din sporul de producție față de anul 
1964, iar în industria metalurgiei ne
feroase creșterea producției va fi 
obținută integral pe seama noilor 
capacități. Unitățile ce vor intra în 
funcțiune în industria de panificație, 
a laptelui, in industria textilă și a 
confecțiilor vor asigura o parte a- 
preciabilă din sporul producției bu
nurilor de consum.

Dată fiind interdependența ramu
rilor de producție în cadrul econo
miei noastre tot mai complexe și în 
plină creștere apare și mai necesară 
respectarea termenelor de intrare 
în exploatare a noilor capacități la 
parametrii prevăzuți în plan. Produc 
ția de fibre și fire chimice ce se 
va obține la noile linii de la Brăila 
și SăvineȘti constituie materii prime 
importante pentru industria bumba 
cului și a linii; noile linii de îngră
șăminte chimice vor contribui, prin 
produsele obținute, la sporirea pro
ducției agricole in anii viitori. Uzina 
de alumină de la Oradea, cea de 
aluminiu de ta Slatina și Uzina de 
plumb și zinc de la Copșa Mică, au 
de asemenea, un rol esențial pentru 
intreaga economie, iar marele com
plex de reformare catalitică de la Gi
nești,. .constituie o nouă bază pentru 
dezvoltarea, industriei noastre petro
chimice.

Termenele planificate pentru intra
rea in funcțiune a noilor capacități 
au fost stabilite ținînd seamă dc 
necesitățile : economiei naționale și de 
mersul lucrărilor pe șantiere, de ex
periența care s-a acumulat an de 
an. Ele sin: totodată mobilizatoare 
și realiste. Practica de pe o serie 
de șantiere, cum sînt combinatele 
de la Turnu Măgurele și Călărași 
și alțeie, . arată că în desfășurarea 
lucrărilor de construcții-montaj se 
obțjn rezultate bune atunci cînd se 
creează toate condițiile înainte de 
deschiderea șantierului și apoi, cînd 
pe parcurs se examinează sistematic, 
la fața locului, de către toți cei in
teresați, probleme ale proiectării șl 
ale livrării utilajelor tehnologice, 
mersul aprovizionării cu materiale, 
cînd se asigură folosirea rațională 
a utilajelor de construcții și a for
ței de muncă.

Proiectanții și constructorii din ța
ra noastră au dovedit prin lapte ca
pacitatea lor de a realiza lucrări de 
bună calitate, atît sub raportul trăi 
niciei, cît și a! finisajului. Trebuie 
să intensificăm preocupările pentru 
cunoașterea și aplicarea pe fiecare 
șantier a soluțiilor moderne, efi
ciente, de construcții și montaj, pen
tru ridicarea gradului de mecanizare 
a lucrărilor în vederea creșterii sus
ținute a productivității muncii, re
ducerii costului lucrărilor și micșo
rării duratei de execuție a acestora. 
Către aceleași obiective trebuie să 
tindă și alegerea materialelor de ba
ză pentru realizarea structurii con
strucțiilor. In numeroase cazuri, cînd 
construcțiile metalice se execută în 
uzină, asamblate din profile eficiente, 
iar pe șantiere se aplică metode mo
derne de îmbinare cu butoane și șu
ruburi speciale, care elimină sudura, 
metalul poate oferi avantaje față dc 
betonul armat, prin rapiditatea exe
cuției, reducerea numărului de mun
citori pe șantiere și chiar a costului

construcției. O astfel de soluție ar 
fi fost poate indicată la Combinatul 
chimic Turnu Măgurele, unde, te
renul slab de fundații și structura 
construcției, strîns legată de natura 
utilajului tehnologic, ar fi ^at po
sibilitatea să se fructifice din plin 
avantajele metalului în construcții.

Nu în toate cazurile, de sigur, 
poate fi aplicată aceeași soluție. Ale
gerea între construcția pe bază de 
metal sau de beton armat trebuie 
să rezulte dintr-o analiză temeinică 
la fiecare obiectiv în parte.

Industria pune la dispoziția con
structorilor, pe lîngă mijloacele de 
mecanizare a lucrărilor, și un sor
timent tot mai variat de materiale noi, 
mai aspectuoase și mai rezistente, 
care înlocuiesc cu succes materialele 
„clasice". Este necesar să fie însu
șite cu stăruință metodele de utili
zare și prelucrare a acestor materiale 
noi în construcții și instalații, ast
fel îneît să se obțină toate avanta
jele prin folosirea lor: lucru de ca
litate, preț de cost scăzut, aspect 
estetic și economie de materiale de
ficitare.

Pentru sporirea eficienței economi
ce a investițiilor, o problemă de im
portanță similară cu cea a respec
tării termenelor planificate de pu
nere în funcțiune o constituie atin
gerea cît mai repede, după intrarea 
în producție, a parametrilor tehnici 
și economici proiectați. La numeroase 
unități, construite în ultimii ani, cutn 
sînt instalația de distilare de la 
Rafinăria Brazi, Fabrica de ulei 
„Unirea“-Iași și altele, parametrii 
proiectați au fost realizați în 6—12 
luni de la intrarea în producție, iar 
la Fabrica de acid sulfuric de la 
Turnu Măgurele, în numai două luni 
Aceasta a fost cu putință datorită 
organizării judicioase a probelor teh
nologice, pregătirii din timp a ca
drelor care să stăpînească temeinic 
procesele tehnologice respective, a- 
provizionării ritmice cu materiile pri
me de calitate corespunzătoare.

Sarcinile legate de intrarea în func
țiune la termenele planificate și rea
lizarea parametrilor proiectați într-un 
timp scurt nu se referă numai la 
marile uzine și instalații. Ele vi
zează deopotrivă și -lucrări de mal 
mică însemnătate. Trebuie să privim 
îndeplinirea acestor sarcini cu ace
lași simț de răspundere în toate ca
zurile. indiferent de mărimea obiec
tivului.

In anul 1965, concomitent cu con
tinuarea lucrărilor la marile obiec
tive în construcție, urmează să în
ceapă lucrări noi, îndeosebi în in
dustria chimică, ușoară, alimentară, 
a materialelor de construcții, care 
vor constitui frontul de lucru pen
tru 1966 și vor determina creșterea 
capacităților necesare dezvoltării pro
ducției în anii viitori. De aceea, pe 
lingă grija pentru desfășurarea . Tn 
ritm viu a lucrărilor pe șantierele 
in continuare, trebuie intensificată 
preocuparea pentru întocmirea în timp 
util a documentațiilor tehnico-eco- 
nomice. pe baza cărora să se poată 
trece la contractarea utilajelor teh
nologice necesare obiectivelor noi. In 
acest fel se va putea realiza o legă 
tură normală cu cincinalul 1966 - 
1970 și se vor crea condiții pentru 
lărgirea neîntreruptă a bazei teh- 
nice-maferiale a socialismului.

îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de export

Tovarăși, ЧЙѴ
Ultima problemă de care mă voi 

ocupa, privește comerțul nostru exte
rior.

In relațiile internaționale se ma
nifestă, tot mai accentuat, tendința 
tuturor țărilor de a lărgi și diversi
fica legăturile lor economice. A- 
ceasta constituie o expresie a voin
ței de pace a popoarelor, un instru
ment al promovării principiilor co
existenței pașnice între țări cu siste
me sociale diferite.

Țara noastră militează consecvent 
pentru extinderea colaborării econo
mice mondiale. Republica Populară 
Romînă dezvoltă și adîncește per
manent relațiile economice cu țările 
socialiste. Totodată, extindem legă
turile economice și cu alte state, 
independent de orînduirea lor so
cială, fără discriminări sau condiții 
politice, pe baze reciproc avantajoa
se. Ne pronunțăm pentru înlăturarea 
oricăror bariere artificiale care limi

tează sau denaturează schimburile 
comerciale internaționale, pentru spo
rirea rolului comerțului internațional
ca factor al întăririi colaborării în- i’.
tre state, al progresului și păcii în <
lume. întreținem relații comerciale 
cu peste 100 de țări.

Creșterea complexității economiei 
noastre naționale și diversificarea 
producției, ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al acesteia, creează po
sibilități sporite pentru lărgirea co
merțului exterior. Corelat cu necesi
tățile dezvoltării economiei națio
nale se măresc an de an nevoile de 
instalații complexe, materii prime și 
produse de larg consum, care în 
parte sînt acoperite prin importuri. 
Modernizarea echipamentului de pro
ducție, ținerea Iui în pas cu progre. 
sul tehnic, cere ca importurile de ma
șini, utilaje și instalații tehnologice 
să fie la nivelul celor mai reușite 
tipuri realizate pe plan mondial. Tot
odată, pe măsura progresului econo
miei a schimbărilor în structura ei, 
cresc volumul și gama produselor 
pe care țara noastră le oferă pe pia- 
ța externă; mărfurile destinate ex
portului cuprind sortimente cu un 
grad tot mai înalt de prelucrare in
dustrială, de tehnicitate și de calita
te mai înaltă. Produsele industriale 
reprezintă azi circa patru cincimi din 
exportul țării. Sfatul nostru a depus 
eforturi pentru a construi capacități 
de producție care să creeze disponi
bilități sporite la export; vom con'-*, 
tinua și mai accentuat aceste eforJ' 
turi pentru ca astfel mărfurile noas
tre să fie tot mai mult prezente pe 
piețele străine. In lumina obiectivu
lui urmărit, se reliefează cu atît mai 
puternic însemnătatea pe care o are 
intrarea în funcțiune la termen a 
noilor capacități, care vor produce 
pentru export.

Ca și în anii precedenți, o preocu
pare de prim ordin a tuturor minis
terelor și întreprinderilor care pro
duc pentru export trebuie să fie în
deplinirea exemplară a sarcinilor de 
livrare a mărfurilor la termenele 
prevăzute, adaptarea cît mai opera
tivă a producției la cerințele și exi- '* 
genfele pieții externe. Noi pretindem 
și pe drept cuvînt, furnizorilor ex
terni mărfuri de calitate superioară, 
promptitudine în livrări și respecta
rea întocmai a tuturor clauzelor con
tractuale. La rîndul nostru, trebuie 
să fim și mai exîgenți cu noi înșine, 
în a asigura partenerilor externi 
produse de înalt nivel tehnic și cali
tativ, o riguroasă respectare a obli
gațiilor ce decurg din contracte. A- 
ceasta reprezintă de altfel o condi
ție firească în relațiile comerciale.

Pentru îmbunătățirea continuă a 
producției și lărgirea posibilitjților de 
plasare a mărfurilor la export, vom 
lua măsuri care să asigure prezența 
nemijlocită a furnizorilor pe piață și 
legătura lor mai directă cu consu
matorii externi. In acest fel, activi
tatea de coordonare și îndrumare pe 
care o desfășoară Ministerul Comer
țului Exterior se va întregi cu apor
tul ministerelor producătoare, al fur
nizorilor de mărfuri pentru export.

Tovarăși.
Am prezentat succint în fața> ’<■ 

prevederile planului de stat pe ar.-îl 
1965, precum și orientările principale 
ale dezvoltării economiei naționale în, 
ultimul an al șesenalului. Sînt întru
nite toate premisele ca planul pe a- 
nul viitor să fie îndeplinit și prin a- 
ceasta să se realizeze Directivele 
Congresului al Ill-lea al partidului. 
Se creează astfel o bază solidă nou
lui plan cincinal 1966—1970, pentru 
elaborarea căruia se desfășoară în 
prezent ample lucrări pregătitoare.

Rezultatele de pînă acum, perspec
tivele luminoase de viitor, evidenția
ză odată mai mult caracterul realist, 
științific al planurilor economice e- 
laborate de partid, forța lor mobili
zatoare, înțelepciunea cu care parti
dul conduce opera complexă de de- 
săvîrșire a construcției socialiste în 
patria noastră (Aplauze puternice).

Avem ferma convingere că oame
nii muncii din toate domeniile de ac
tivitate își vor consacra, așa cum au 
făcut și pînă în prezent. întreaga lor 
capacitate creatoare, spiritul lor or
ganizator și inovator. îndeplinirii eu 
succes a obiectivelor înscrise în pla
nul de stat pe anul viitor, contribu
ind astfel la întărirea continuă a e- 
conomiei socialiste, la ridicarea sis
tematică a nivelului de trai material 
și cultural al poporului. (Aplauze -''c 
puternice, prelungite). 11
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