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C O M U N I C A T

de

naționale 
nivelului

Central a 
a examina

economiei naționale pe anul 1961. 
îndeplinirea cu succes a sarci

nilor trasate pentru primul an al 
planului de șase ani creează con
diții favorabile pentru realizarea

prevederilor stabilite de Congresul 
al III-lea al partidului cu privire 
la 'dezvoltarea economiei 
și creșterea continuă a 

trai.

In ziua de 31 octombrie a. c., în sala de șe
dințe a Marii Adunări Naționale, au început lu
crările plenarei lărgite a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

La plenară iau parte, în afara membrilor și 
membrilor supleanți ai Comitetului Central, pri
mii secretari și secretari ai comitetelor regionale 
și ai unor comitete orășenești și raionale de 
partid, președinții comitetelor executive ale sfa
turilor populare regionale și ale unor sfaturi 
populare orășenești și raionale, miniștri, miniș
tri adjuncți și secretari generali ai ministerelor, 
șefi ai secțiilor C. C. al P. M. R., conducerile

centrale ale sindicatelor, U.T.M.-ului și ale altor 
organizații de masă, președinții consiliilor re
gionale ale sindicatelor, directori și secretari de 
partid din marile întreprinderi, academicieni, 
oameni de știință, directori ai institutelor de 
cercetări științiiice și de proiectări, redactori 
responsabili de ziare și publicații, precum și 
alți activiști de partid, de stat și din economie.

Plenara a ascultat expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, asupra proiectului planului de dezvolta
re a economiei naționale pe anul 1961.

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI GH. GHEORGHIU-DEJ 
LA PLENARA C. C. AL P. M. R.

biruitorul Octom6rie
de MIHU DRAGOMIR

Bătrinul glob e-nflăcărat de soare 
și totuși polii dorm sub gheața grea. 
Dar dogorește Octombrie mai tare 
și polii sînt învinși de-nalta-i stea.

Se cațără pădurile pe munte, 
dar se opresc pe muchii reci de stinci. 
Octombrie și-acolo, viu, pătrunde, 
din pisc noros in văile adinei.

Si-ngemănind oțeluri și azururi, 
bătînd la poarta fiecărui gînd, 
Octombrie cel roș va sta deapururi 
pe culmea lumii, viața arătind.

Ideile Marelui Octombrie trăiesc și înving
La 7 Noiembrie, oamenii muncii 

de la un capăt la altul al pămîn- 
tului, din ținuturile reci ale Arcti
cei și pînă în cefe ale Antarcticei, 
de pe toate meridianele globului, 
sărbătoresc cel mai însemnat eve
niment din istoria omenirii — Ma
rea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie.

Vestită de tunurile Aurorei acum 
43 de ani, Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie s-a înscris cu 
litere de aur pentru totdeauna în 
istoria societății omenești. Atunci, 
cu peste patru decenii în urmă, sub 
conducerea gloriosului Partid Co
munist bolșevic, proletariatul din 
Rusia în alianță cu masele țără
nimii, au înfrlnt cerbicia țarismu
lui, au răsturnat dominația capita
liștilor și moșierilor și au deschis 
o eră nouă în dezvoltarea societății 
— era lichidării exploatării capita
liste și a victoriei socialismului în 
lumea întreagă.

S-au scurs de la epocalul eve
niment, salutat cu bucurie și spe
ranță de toate popoarele lumii, 43 
de ani. O etapă scurtă în viața u- 
nUi popor. Dar, despre rodnicia ei 
vorbesc fapte fără seamăn. Pe dru
mul deschis de Marele Octombrie, 
sub conducerea gloriosului Partid 
Comunist în frunte cu Lenin, eroi
cul popor sovietic a luptat și a în
vins. A învins pe dușmanii poporu
lui și revoluției, a învins greutăți 
uriașe în lupta pentru făurirea e- 
conomiei și culturii noi. Și azi, oa
menii muncii din toate colțurile 
pămîntului privesc cu admirație 
spre oamenii sovietici care, tradu- 
cînd în realitate mărețele idei ale 
marxism-leninismului, au transfor
mat vechea Rusie înapoiată într-o 
putere industrială de prim rang, în 
țara primei centrate atomo-electri- 

Pe undele n vîriej aleargă cîntul, 
dar se oprește, undeva, în zări. 
Octombrie colindă-ntreg pămîntul 
și nu cunoaște graniți, depărtări.

Mai tînăr decît însăși tinerețea, 
pulsînd în noi un sînge arzător, 
vestind din zare-n zare frumusețea, 
Octombrie-i mereu biruitor.

ce și a primilor sputnici, în țara în 
care au răsărit strălucitori zorii 
comunismului. Uniunea Sovietică a 
lăsat in urmă țările capitalului în 
privința ritmului producției indus
triale. In perioada dintre 1918-1959, 
producția industrială a U.R.S.S. a 
crescut anual în medie cu 10,1 ta 
sută în timp ce în S.U.A. ea a spo
rit numai cu 3,3 la sută. Dacă în 
1913 Rusia ocupa locul al cincilea 
în lume și al patrulea în Europa 
în ce privește volumul producției in
dustriale, în prezent Uniunea So
vietică ocupă primul loc în Europa 
și al doilea în lume, iar prin înde
plinirea planului septenal (1959- 
1965) care în prezent este tradus 
cu succes în viață, se va realiza o 
creștere cu 80 la sută a volumului 
producției globale industriale în 
comparație cu anul 1958. In același 
timp, în anii puterii sovietice un 
avint fără precedent l-au înregistrai. 
agricultura, știința și cultura. So
cialismul a eliberai omul de șo
maj, de mizerie. In anii puterii so
vietice sa'ariul muncitorilor ocupați 
în industrie și construcții a cres
cut de 5,2 ori, iar ziua de muncă 
s-a redus la 7 ore. Cresc an de an 
veniturile colhoznicilor. Oamenii so
vietici privesc . cu încredere viitorul 
și își închină toate forțele făuririi 
comunismului — visul de aur al 
omenirii.

De peste patru decenii, asemenea 
unui far care nu se stinge nici
odată, ideile Marelui Octombrie, 
ideile lui Lenin, luminează gran
diosul proces revoluționar pe care-l 
trăiește omenirea — înlocuirea so
cietății capitaliste cu orînduirea 
nouă, superioară, socialistă. Sub 
steagul acestor idei, popoarele noi
lor țări socialiste în frunte cu cla
sa muncitoare au răsturnat printr-o

Tovarăși,
Plenara Comitetului 

fost convocată pentru 
proiectul planului de dezvoltare a

Planul pe
După datele preliminate, se poa

te aprecia că în adest an produc
ția industrială va crește, compa
rativ cu 1959, cu circa 15,5 la su
tă, față de 14 la sută dît a fost pre
văzut în plan.

O importanță deosebită are fap
tul că se realizează creșteri în
semnate în toate ramurile indus
triale și îndeosebi în ramurile ho- 
tărîtoare pentru industrializarea 
socialistă; în industria construc
țiilor de mașini și prelucrării me
talelor — o creștere de 20 la sută, 
în industria siderurgică — de 30 
la sută, în industria energiei elec
trice și termice — de 14 la sută.

luptă eroică dominația exploatato
rilor instaurlnd puterea populară. 
Socialismul a devenit un sistem 
mondial ce numără peste un miliard 
de oameni uniți într-o frățească fa
milie, ce stă de strajă progresului so
cial, libertății și păcii. întruchipate în 
Marea Revoluție, Socialistă din Oc
tombrie, ideile leniniste luminează 
și drumul pe care a pornit cu ho- 
tărîre poporul romîn. Avîrdul con
strucției socialiste schimbă tot mai 
mult fața mîndrei noastre patrii. 
Republica Populară Romînă a de
venit un vast șantier al muncii

(Continuare în pag. 4-a)

La panoul de onoare din Complexul C.F.R. Coșlariu au apărut în 
aceste zile noi fruntași în muncă. Și ca de fiecare dată, din rîndul 
acestora, muncitori ca Mureșan Nicolae, Petrovici Vasile, Radu Iro- 
nim, Domșa Vaier, Radu Iuliu, Mihu Teodor, Hulea Marian și Ciortea 
A. Ion sînt nelipsiți.

1960 va fi îndeplinit și depășit

de 
pro- 
sută 

1959, în industria alimen- 
pe'ste 11 la sută și în in- 

confecțiilor cm 40 la sută, 
obținut însemnate sporuri

Aprovizionarea oamenilor mun
cii a fost simțitor îmbunătățită 
prin realizările obținute în ramu
rile producătoare de bunuri 
consum; în industria textilă 
ducția a crescut cu 16 la 
față de 
tară cu 
dustria

S-au
de producție la principalele ma
șini, utilaje, materii prime, mate
riale!, bunuri de consum. Producția 
anului 1960 va fi mai mare decît 
aceea a anului 1959 cu peste 370 
mii tone oțel, 175 mii tone fontă, 
320 mii tone laminate finită, 400 
mii tone minereu de fier, 210 mii 
tone cocs metalurgic, 6.100 trac
toare, 5.000 tone mase plastice, 14 
mii tone plăci aglomerate. De ase
menea, producția principalelor bit- 
nuri de consum va fi mai mare 
decît a anului 1959 cu peste 39 mi
lioane m.p. țesături, aproape 1,7 mi
lioane perechi încălțăminte, peste 
30 mii tone carne, aproape 135 mii 
tone zahăr, cu 56 
me st ib it.

A continuat să 
tehnico-materială

mii tone ulei co-

se lărgească baza 
a agriculturii so-

O aprobare unanimă
Un număr mare de muncitori de 

la fabrica „Ardeleana" 
nostru s-au adunat în 
de 2 noiembrie spre a 
punerea tovarășului Gh.
Dej cu privire la activitatea flele-

din orașul 
seara zilei 
asdulta ex- 
Gheorghiu-

și utilaje 
cu 

5.300 combine,

cialiste; parcul de mașini 
ale unităților agricole crește 
11.600 tractoare, 
14.000 semănători și alte mașini.

Producția agricolă obținută în 
1960 asigură toate nevoile de con
sum ale economiei naționale și 
creșterea rezervelor statului, cu 
toate că în anumite regiuni con
dițiile climaterice n-au fost favo
rabile.

Contribuția sectorului socialist 
din agricultură Ia formarea fon
dului central de cereale a fost în 
acest an de peste 85 Ia sută. Un 
rol important l-au avut gospodă
riile agricole de stat, care au asi
gurat 39 la sută la grîu și 26 la 
sută la porumb din fondul central 
de cereale. De asemenea, ele au 
livrat importante cantități de car
ne, lînă, lapte și alte produse;

Rezultate bune au fost obținute 
la producția de sfeclă de zahăr și 
floarea-soarelui, care asigură ne
voile de consum sporite de zahăr și 
ulei ale populației, rămînînd dispo
nibilități și pentru export.

Ca urmare a efortului susținut în 
dezvoltarea continuă a forțelor de

(Continuare în pag. 2-a)
-------------------- 

gației țării noastre la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., transmisă de posturile noa
stre de radio. Fiecare din cei pre- 
zenți și-au manifestat o dată mal 
mult mîndria în faptul că laO.N.U. 
delegația țării noastre condusă de 
cel mai iubit fiu al poporului noS- 
tru, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, 
si-a adus întreaga contribuție la 
triumful păcii în întreaga lume.

— Colectivul de muncitori din 
cadrul fabricii noastre — a arătat 
în cuvîntul luat tov. Alexandru Fo- 
garași — a urmărit cu toată aten
ția activitatea delegației țării noas
tre la O.N.U. Aprobînd du toată 
căldura activitatea depusă în slujba 
apărării păcii, noi ne vom strădui 
ca să îmbunătățim zi de zi munca.

A luat apoi cuvîntul Ștefan Ha- 
țegan, secretarul organizației de 
bază din cadrul fabricii, care a a- 
rătat eforturile depuse de delegația 

Ia 
în-

țării noastre, contribuția adusă 
promovarea păcii și înțelegerii 
tre popoare.

k
Numeroase audiții colective 

avut loc și în alte întreprinderi 
instituții. In sala Casei raionale 
cultură a avut loc o audiție pu
blică la care au participat peste 
500 oameni ai muncii din oraș, iar 
la Uzinele Metalo-Chinice Z tatua, 
la cele 19 audiții au participat a- 
proape 400 muncitori.

alt 
și 
de



EXPUNEREA TOVARĂȘULUI GH. GHEORGHIU-DEJ
(Urmare din pag. l-a) 

producție și a creșterii acumulări
lor, volumul de investiții in econo
mia națională crește în I960 față 
de 1959 cu aproape 33 la sută. 
Fondurile fixe ce vor fi puse în 
funcțiune vor fi de 22 miliarde lei, 
față de 15,5 miliarde lei cît au fost 
în anul 1959.

In acest an intră în producție 17 
întreprinderi noi, 17 secții noi și 
vor fi dezvoltate și reutilate 82 de 
uzine și fabrici. Printre obiectivele 
noi sînt: o baterie de cocs, o sec
ție de dolomită și un cuptor Mar
tin de 400 tone la Combinatul Si
derurgic Hunedoara, o fabrică de 
țevi sudate la București, uzinele 
de produse sodice Govora și Bor- 
zești, fabrica de celuloză din stuf 
de la Chișcani-Brăila și fabrica de 
semiceluloză din paie de la Palas- 
Constanța, o instalație de cracare 
catalitică la Borzești, complexul 
de industrializare a lemnului Tg. 
'Jiu, fabricile de mobilă din lași și 
Militari-București, fabricile! de za
hăr de la Bucecea și Luduș, Com
binatul de produse lactate din Bu
curești, fabrica de lapte praf din 
Cîmpulnng și altele.

Au început să producă energie e- 
lectrică primele agregate ale hidro
centralei „V. I. Lenin", unul din 
principalele obiective ale planului 
de electrificare de zece ani. Pu
terea instalată în centrale electrice 
crește în 1960 cu 180 MW și vor fi 
date în exploatare 1150 km. de linii 
de înaită tensiune.

Folosirea în 1960 cu mai mult 
spirit gospodăresc a fondurilor de 
investiții alocate a contribuit la 
creșterea eficienței economice a a- 
cestora; a crescut preocuparea pen
tru organizarea rațională a lucră
rilor, iar aprovizionarea cu mate
riale s-a făcut în condiții mult mai 
bune.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, muncitorii, inginerii și teh
nicienii constructori au redus con
sumurile de materiale, au realizat 
lucrări de o calitate mai bună. Tre
buie subliniat în mod deosebit scur
tarea duratei de executare a con
strucțiilor. Astfel, cuptorul Martin 
de 400 tone de la Combinatul Si
derurgic Hunedoara a fost realizat 
în numai 11 luni, fabrica de semi
celuloză din paie de la Palas-Con- 
stanfa în 14 luni, iar fabricile de 
zahăr de la Luduș și Bucecea în 
17 luni, perioade mult mai mici 
față de cele în care s-au executat 
în trecut construcții similare1. Scur
tarea termenelor de executare a 
■construcțiilor a dus la obținerea de

Dezvoltarea producției industriale în anul 1961
T ovarăși,
Proiectul planului de stat pe a- 

nul 1961, pe care îl supunem dez
baterii plenarei, prevede concentra
rea eforturilor pentru continuarea 
în ritm susținut, a industrializării 
socialiste, creșterea mai departe a 
producției agricole vegetale și ani
male și ridicarea bunăstării mate
riale și culturale a oamenilor mun
cii.

Pe baza noilor capacități ce vor 
intra în producție și a mai bunei 
folosiri a celor existente, precum 
și a creșterii productivității muncii, 
proiectul de plan prevede ca pro
ducția globală a industriei socia
liste să reprezinte în anul viitor
88.7 miliarde lei, corespunzător li
nei creșteri cu 13,5 la sută față de 
realizările preliminate ale anului 
1960, din care producția mijloace
lor de producție — grupa A — cu
13.8 la sută, iar producția bunuri
lor de consum — grupa B — cu 
13 la sută.

Producția industriei energiei e- 
lectrice și termice va crește cu 22 
la sută, a industriei siderurgice cu 
16,6 la sută, a industriei construc
țiilor de mașini cu circa 16 la sută, 
a industriei chimice, celulozei și 
hîrtiei cu 18 la sută, a industriei 
ușoare cu 16 la sută și a industriei 
alimentare cu 11 la sută.

Producția de energie electrică 
va fi de 8,8 miliarde kWh; se pre
vede creșterea puterii instalate în 
centrale electrice cu aproape 250 
MW, va începe construcția de noi 
centrale printre care termocen
trala de la Luduș și hidrocentrala 
de pe Argeș; se vor pune în func
țiune 1700 km, rețele de înaltă ten
siune, dintre care liniile de 110 kV 
Fîntînele-Luduș,-Cluj, Govora-Băr- 
bătești, Craiova-Caracal, Hunedoa- 

mari economii și la punerea în func
țiune de noi capacități care au con
tribuit la creșterea producției.

Aceste succese mari pe care1 le-au 
obținut muncitorii, tehnicienii și in
ginerii din industria construcțiilor 
arată capacitatea lor creatoare și 
dovedesc că există mari posibilități 
de a obține rezultate și mai bune 
în reducerea termenelor de execuție 
a lucrărilor, care trebuie să consti
tuie o preocupare de zi cu zi a con
ducerilor ministerelor și întreprin
derilor.

Anul acesta, întreaga activitate e- 
conomică s-a desfășurat la un ni
vel mai înalt, ceea ce arată că or
ganele de partid și de stat au pus 
în centrul preocupărilor lor proble
mele concrete ale economiei, pe care 
le rezolvă cu tot mai multă com
petență.

Trebuie să subliniem cu deosebi
tă satisfacție entuziasmul cu care 
oamenii muncii — sub conducerea 
organizațiilor de partid — au des
fășurat întrecerea socialistă în cin
stea celui de-al II Idea Congres al 
partidului. Avîntul creator al celor 
ce muncesc și priceperea lor în fo
losirea rezervelor interne ale eco
nomiei și-au găsit o vie expresie in 
importantele angajamente luate în 
întrecerea socialistă, ca și în hotă- 
rîrea cu care acestea sînt traduse 
în Viață.

In primele zec\e luni, planul de 
producție a fost depășit la majo
ritatea produselor industriale, dîn- 
dit-'se peste plan o producție în va
loare ide peste 1,6 miliarde lei. Pînă 
la 1 septembrie a.c. s-au realizat, 
peste prevederile planului, economii 
în sumă de peste 1 miliard lei și 
beneficii de aproape 300 milioane lei.

Traficul de mărfuri cu mijloace 
de deservire generală va fi în 1960 
cu cca. 13,5 la sută mai mare de- 
cît în 1959, A crescut ponderea 
transporturilor auto, în volumul to
tal ai încărcărilor, de la 29 la sută 
în anul 1959 la 37 la sută în acest 
an, datorită creșterii parcului și 
folosirii lui mai eficiente prin con
centrarea autovehiculelor în orga
nizații specializate ale Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicații
lor.

Productivitatea muncii se preve
de a fi anul acesta în industrie du 
circa 10.5 la sută mai mare ca în 
anul 1959, ceea ce reflectă crește
rea generală a nivelului tehnic în 
întreprinderi, înzestrarea economiei 
cu tehnică modernă, îmbunătățirea 
organizării producției și ridicarea 
continuă a calificării muncitorilor, 
maiștrilor și inginerilor.

Economia țării noastre se carac

ra-Brad, Baia Marc-Satu Mare și 
se vor construi primele linii de 
transport de 220 kV. Se va dezvol
ta acțiunea de termoficare prin ex
tinderea rețelelor în orașele Bucu
rești, Reșița și Onești și prin intro
ducerea termoficăriii industriale și 
urbane în Timișoara, Arad, Hune
doara, Vulcan și alte centre indus
triale.

In orașul Iași va începe cons
trucția centralei de termoficare pen
tru alimentarea cu energie și căl
dură a orașului și a întreprinderi
lor industriale.

Producția de energie termică din 
centrale publice va crește de peste 
3 ori. ! I ț

In industria siderurgică, produc
ția de fontă în 1961 va ajunge la 
1.080.000 tone, iar cea de oțel la 
2.100.000 tone — cu peste 300.000 
tone mai mult decît în 1960 — creș
terea producției siderurgice urmînd 
să fie obținută, în mare măsură, pe 
seama îmbunătățirii indicilor de u- 
tilizare a agregatelor. Proiectul de 
plan prevede' creșterea producției de 
laminate finite pline cu circa 20 la 
sută față de 1960, prin folosirea 
mai deplină a laminoarelor și, în 
principal a laminorului de 650 de 
la Hunedoara.

In anul viitor se vor pune în 
funcțiune, la Hunedoara, cuptorul 
numărul 5 de 400 tone la noua oțe- 
lărie Martin, linia de sîrmă din 
noua secție de laminoare și se 
vor executa lucrări pentru mărirea 
capacității blumingului cu 700.000 
tone pe an; la Reșița se va termina 
reconstrucția secției furnale, pu- 
nîndu-se în funcțiune două furnale 
de cîte 700 m.c. și va intra în pro
ducție o nouă fabrică de aglomera
re.

In 1961 se vor deschide lucrările 
de construcție ale Combinatului Si

terizează prin dezvoltarea în ritm 
intens a forțelor de producție, prin 
creșterea însemnată a venitului na
țional, a acumulărilor și prin con- ' 
tinua ridicare a nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Veniturile statului depășesc cu 8 
la sută pe cele din 1959 și sînt mai 
mari decît prevederile planului.

Prin intrarea în producție a noi
lor întreprinderi și lărgirea celor e- 
xistente, prin creșterea însemnată 
a volumului de construcții și extin
derea activității de deservire, nu
mărul de salariați ocupați în eco
nomia națională a crescut în 1960 
cu aproape 160.000 față de 1959.

In anul 1960 a fost îmbunătățită 
salarizarea cadrelor tehnice și eco
nomice, au fost efectuate reduceri 
de prețuri la unele produse, ceea 
ce a sporit puterea de cumpărare a 
populației cu aproximativ 2 miliar
de lei anual.

Volumul desfacerilor de mărfuri 
a crescut cu aproape 15 la sută 
față de anul 1959. S-au realizat 
progrese simțitoare în privința ca
lității, lărgirii sortimentelor și îm
bunătățirii prezentării bunurilor de 
consum. In rețeaua comercială au 
fost puse în funcțiune 700 unități 
noi, înzestrate cu utilaje moderne 
care contribuie la îmbunătățirea a- 
provizionării și deservirii populației.

S-a intensificat construcția de 
locuințe, dîndu-se în folosință oame- 
ni'or muncii peste 30.000 aparta
mente, aproximativ cu 35 la sută 
mai mult decît în anul trecut.

S-au dat în folosință 2600 săli 
de clasă pentru învățămîntul de 
cultură generală; 13 cinematografe 
în orașe; rețeaua cinematografică 
în mediul rural s-a mărit cu 700 
aparate noi; s-au construit un nu
măr însemnat de așezăminte cultu- 
ra'e la orașe! și sate.

Pentru îmbunătățirea alimentării 
cu apă și energie electrică, a trans
portului în comun și a salubrității 
în orașe, precum și pentru alte ac
țiuni de gospodărie comunală, s-au 
investit peste 800 milioane lei.

Rețeaua sanitară a crescut față 
de 1959 cu 2500 paturi în spitale 
si sanatorii și cu 9 policlinici, cre- 
îndu-se condiții tot mai bune pen
tru ocrotirea sănătății oamenilor 
muncii de la orașe și sate; au fost 
trimiși la odihnă și tratament bal- 
neo-ciimateric peste 575.000 persoane.

Rezultatele obținute în toate sec
toarele demonstrează forța econo
miei noastre naționale în plin avînt, 
reflectă însuflețirea și entuziasmul 
cu care oamenii muncii, însușin- 
du-și politica partidului, luptă pen
tru traducerea ei în viață.

derurgic de la Galați. Va începe 
construcția forjei și turnătoriei cu 
o capacitate anuală de 25.000 tone 
piese oțel, 7.000 tone piese fontă și 
40.000 tone lingouri forjate, a ate
lierului de construcții metalice și a 
ateliernlui de întreținere mecanică. 
Pentru lucrătorii combinatului vor 
fi construite locuințe în sumă de 75 
milioane lei.

Ministerul Industriei Grele, orga
nizațiile de proiectare, constructorii 
vor trebui să folosească cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
în proiectarea și construcția aces
tui mare combinat.

Pentru dezvoltarea în continuare 
a bazei proprii de materii prime a 
industriei siderurgice, producția de 
minereu de fier va crește cu 20 la 
sută, iar cea de cocs cu 22 la sută. 
Vor începe lucrările de deschidere 
a minei de la Căpuș-Cluj, care va 
intra în producție în anul 1962. Va 
intra în producție, în trimestrul II 
1961, la Călan, uzina experimentală 
pentru punerea la punct a noului 
procedeu de cocsificare a cărbuni
lor din Valea Jiului.

In sectorul geologic au fost ob
ținute rezultate însemnate, ca ur
mare a înzestrării cu utilaje și in
stalații moderne, a organizării mun
cii pe șantierele de explorări, a ri
dicării calificării cadrelor. Prețul de 
cost pe tona de rezervă industrială 
explorată a scăzut la minereu de 
fier de la 7,1 lei în 1959 la 3,8 lei 
în 1960, la minereuri neferoase de 
la 12,4 la 9,3 lei, la țiței de la 
45,7 la 31,1 lei.

Comitetul Geologic, ministerele 
cu activitate geologică trebuie să-și 
îmbunătățească munca în mod con
tinuul, să introducă cu mai multă 
hotărîre metodele cele mai avansa
te de cercetare geologică, spre a 

obține o creștere și mai mare de 
rezerve, cu cheltuieli cît mai reduse.

Aceste sarcini se pun cu atîtmai 
imperios cu cît în 1961 se prevede 
să se execute un volum important 
de lucrări geologice, cu 15 la sută 
mai mare decît în 1960, însumînd
1,8 miliarde lei. Concomitent cu 
creșterea volumului de prospecțiuni, 
se prevede să se îmbunătățeas
că în continuare eficiența econo
mică a lucrărilor geologice. Pentru 
apeaȘfa> Pe introducerea ho-
tărîtă a tehnicii noi, o mare impor
tanță are buna organizare a muncii 
pe șantierele geologice, utilizarea 
superioara a instalațiilor, economii
le de materiale, efectuarea lucrări
lor cu indici tehnico-economici cît 
mai ridicați. Trebuie să se ia mă
suri pentru a concentra cele mai 
bune cadre de geologi în sectoa
rele principale ale activității geo
logice1.

Industria constructoare de mașini 
va produce în anul 1961 peste2'400 
strunguri, 130 instalații de foraj 
complete, 20.000 tractoare, 6.000 
combine tractate pentru cereale, 
oeste 10.000 autocamioane și auto
buze, 12 locomotive Diesel'electri
ce de 2.100 c.p.; producția de uti
laje pentru industria chimică și 
prelucrarea țițeiului va crește cil 
peste 60 la sută, de utilaje pentru 
siderurgie și turnătorii cu cca. 30 
la sută, de utilaje pentru industria 
ușoara și alimentară cu 40 la sută.

Sarcinile principale pe anul 1961 
ale industriei constructoare de ma- 
șini sînt însușirea în fabricație a 
unor noi mașini și utilaje necesare 
înzestrării economiei naționale lăr
girea sortimentelor și ridicarea ni
velului tehnic, îmbunătățirea calității 
mașinilor și utilajelor la nivelul ce
lor mai perfecționate produse simi
lare de pe piața mondia’ă.

. Pentru îndeplinirea acestor sar
cini, Ministerul Industriei Grele și 
întreprinderile constructoare de ma
șini trebuie să se preocupe perma
nent de alegerea judicioasă și per
fecționarea produselor fabricate Pu
nerea în producție a noilor produ
se nu se va putea face decît după 
ce va fi aprobată de către condu
cerea superioară, pe baza unor stu
dii tehnice și economice compara
tive, aprofundate, care să dea ma
ximum de garanții în ce privește 
caracteristicile tehnice, calitatea si 
economicitatea fabricației:
i i en4trL‘ ridicarea continuă a nive
lului tehnic și calitativ în industria 
constructoare de mașini, Ministerul 
Industriei Grele și conducerile în- 
treprmdenlor vor trebui să asigure 
elaborarea documentațiilor cons- 
trucfive și tehnologice de către ser
viciile tehnice ale întreprinderilor 
sa organizeze producția de serie în 
secții speciahzate dotate cu toate 
utilajele și dispozitivele pentru execuție și control. In acest scop tX 
buie sa fie concentrate cadrele de 
în^fT’’ n ai?tri ?i mi,ncitori cu 
nalta calificare în secțiile hotărî- 

t°tiae’4hne“Se e,aborează documen
ta tehnica, se pregătește fabrica- 

masini etx,eC"ta însușirea noilor 
mașini și utilaje.

196’1 Ministerul Industriei 
Grele va trebui să treacă la profi-

, Y'iY .s r,ctă a întreprinderilor 
e ectroteh^ce pe linia specializării 
cu toaPtărahof”Va trebui Să reaI*zfim 
CU toata hotarirea o cotitură în 
ceea ce privește îmbunătățirea teh- 
reahVîndH^ fabraatie Ș* a cal‘tătii. 
reahzindu-se produse de înalt nivel 
tehnic și cu aspect industrial Pen
ale fnH,fiTr*a ■ nFvoilor creseînde 
a e mdustnei și ale celorlalte ra- 
™n al.e ^onomiei, Preci,m pen- 
mari ale aCere^ ferintelor tot mai 
nan ale populației, trebuie să fie 
lărgite nomenclatura și sortimentul 
producției industriei electrotehnice.

In industria chimică producția va crește cu 37 ia sută la^sodă cald 
Pafa„ Și caustică, cu 30 la sută la 
îngrășăminte chimice, cu circa 30 

aaCe,r°Ză Ș‘ semiceluloză;
producția de fire și fibre sintetice 
va fi. de 1.700 tone.

In anul 1961, vor intra în produc
ție noi combinate și unități în in
dustria chimică: combinatul de la 
Roznov, cu o capacitate de 100 mii 
tone amoniac pe an, 210.000 tone 
îngrășăminte azotoase și 10.000 
f!)ne Pr.ee’ fabrica de fibre rolande 
caap Y'nești cu ° capacitate de 

t?ne: ,8-000 for|e fenol si 
11.000 tone acetonă la Combinatul 
deJa Borzești; vor crește capaci
tățile de producție la Uzinele Nă
vodari cu 100.000 tone acid sulfu
ric și 300.000 tone superfosfați și 

la Ocna Mureșului la 300.000 tone 
pe an carbonat de sodiu și altele.

Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei trebuie să acorde atenție 
sporită punerii în producție a noi
lor întreprinderi, pregătirii din timp 
a cadrelor de muncitori și tehni
cieni în vederea asigurării unei ca
lități superioare la noile produse 
chimice și folosirii instalațiilor la 
întreaga capacitate.

Pentru utilizarea din ce în ce 
mai largă a maselor plastice în în
treaga economie și îndeosebi în in
dustria constructoare de mașini, a 
construcțiilor și în producția bunu
rilor de consum, ministerele vor 
trebui să ia măsuri organizatorice 
și să asigure utilajele și mijloacele 
necesare pentru prelucrarea acesto
ra în sortimente cît mai variate și 
de calitate superioară.

In industria petrolului, prin in
trarea în funcțiune a complexului 
de reformare catalitică și a insta
lației de absorbție și fracționare a 
gazelor de la rafinăria Brazi, a in
stalației de cocsare la rafinăria 
Borzești ș.a., va spori substanțial 
producția de benzină cu cifră oe- 
tanică ridicată, de gaze lichefiate 
pentru chimizare, de uleiuri și mo
torină de calitate superioară, asi- 
gurîndu-se o valorificare a tonei de 
țiței cu 7 la sută mai mare decît 
în 1960.
• An^us^ria lemnului, eforturile 
vor fi îndreptate în continuare spre 
valorificarea superioară a masei 
lemnoase. Se prevede ca dintr-un 
m.c. masă lemnoasă să se obțină 
în 1961 producție cu o valoare de 
circa 10 la sută mai mare decît. în 
1960, îndeosebi pe seama cri_¥;erit 
însemnate a producției de placaj 
panel plăci aglomerate și mobilă’ 
In felul acesta deși volumul total 
al masei lemnoase ce se va exploa
ta în 1961 va fi mai mic decît în 
1960, valoarea producției industriei 
prelucrării lemnului va creste cu 
peste 7 la sută.

In anul 1961 vor intra în pro
ducție primele secții ale complexe
lor de industrializare a lemnului de 
Ia Blaj și Gherla, precum și secții 
noi la Rm. Vîlcea, la fabricile de 
mobilă de la Tg. Mureș, Timisoa
ra ș.a.

De asemenea, se va începe con
strucția noilor complete! pentru 
industrializarea lemnului la Foc
șani, Comănești, Pitești și Dc; 
și a fabricilor de mobilă de ia Ră- 
dau fi și Arad.

In industria ușoară producH” va 
spori la țesături cu peste 17 > »tă 
Ia tricotaje cu 30 la sută si on- 
fecții cu aproape 17 la sută.

Va trebui să se dea o atenție și 
mai mare sortimentelor superioare 

c*e*Sabl" d‘n bre Pieptănate de 
calnate superioară din bumbac și 
lina, tricotaje și țesături din fire 
sintetice — să se execute finisaje 
supenoare la țesături și- tricotaje 
și sa se asigure îmbunătățirea sim
țitoare a calității confecțiilor si în 
special a încălțămintei.

Pentru realizarea acestor sarcini 
proiectul de plan prevede pune
rea în producție în 1961 a unor 
importante capacități de producție 
înzestrate cu utilaj modern: dez
voltarea filaturilor la „Filatura Ro- 
minească de Bumbac", întreprinde- 
nle Texti e Pitești, „Ivănuș Con- 
Șt3nlin ețc. o fabrică de confecții 
a Calarași, Tăbăcăria Minerală de 

la Jilava.
In industria alimentară proiectul 

de plan prevede o creștere la carne 
cu 26 la suta, la preparate de car
ne cu 16 Ia sută, la lapte de con
sum cu aproape 40 la sută. Vor 
intra in producție o fabrică de ulei 
!a, 3 ji fabrici de produse lac- 

fe SY6, cele de la Reșița,
Baia Mare, Mediaș, Turda, Călă
rași, un mare abator cu secții de 
prelucrare la Hațeg.

In cursul anului 1961 va conti
nua acțiunea de creștere a spațiu- 
lui frigorific; vor fi date în func
țiune 4 mari antrepozite frigorifice 
m suprafață de 16.000 m.p., ceea ce 
va contribui la asigurarea bunei 
calități a produselor alimentare si 
a condițiilor de igienă și de bună 
deservire a populației.

In anul viitor producția conser
velor de carne va crește cu 18 la 
sută,_ iar a conservelor de legume 
cu 3d la. sută. Vor trebui extinse 
in întreagă industrie alimentară re
zultatele bune obținute în acest an 
de industria conservelor în ce pri- 
vește calitatea, lărgirea sortimente-

(Continuare în pag. 3-a)
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lor și îmbunătățirea prezentării pro
duselor.

Cererile sporite ale populației pen
tru bunuri de consum industriale 
se prevăd a fi acoperite prin creș
terea cu peste 25 la sută a produc
ției de mobilă, de 2,3 ori a produc
ției de bunuri de consum electro
tehnice și cu peste 17 la sută a 
producției de bunuri de consum me
talice.

In 1961 se vor produce 220.000 
aparate de radio, 20.000 televizoa
re, 30.000 răcitoare electrice, 80.000 
mașini electrice de spălat rute 
pentru uz casnic, 300.000 biciclete, 
60.000 mașini de cusut de uz cas
nic și alte produse.

Prin înzestrarea în continuare a 
industriei cu tehnică modernă, prin 
folosirea mai deplină a utilajelor și 
instalațiilor existente și prin mai 
buna organizare a muncii, produc

Creșterea producției agricole în anul 1961
Tovarăși,
Proiectul planului de stat pe 

1961 prevede o creștere a produc
ției agricole, în condiții climaterice 
normale, cu 19 la sută față de 1960. 
Realizarea acestui obiectiv este în- 
trutotul posibilă, ținînd seama de 
condițiile create prin transformarea 
-socialistă a agriculturii și creșterea 
continuă a înzestrării ei.

In agricultură se vor investi în 
anul 1961 din fondurile statului cir- 
ca 4 miliarde lei. Agricultura ur
ează să primească anul viitor 
piste 12.000 tractoare, 15.000 semă
nători, 6.000 combine pentru păioa- 
se, precum și alte mașini și utilaje 
agricole; totodată, se vor livra a- 
griculturii aproape 450 mii tone în
grășăminte chimice, cu 14 la sută 
mai mult decît în anul 1960.

In toamna aceasta s-au însămîn- 
țat cca. 3.200.000 ha. cu grîu și 
secară, prevăzîndti-se realizarea li
nei producții de cca. 4.600.000 tone. 
In primăvară se vor însămînța cu 
porumb 3.850.000 ha., din care 
350.000 ha. pentru siloz; se preve
de realizarea unei producții de a- 
proximativ 6.700.000 tone porumb 
boabe.

Rezultatele obținute în toate re
giunile țării, în anul 1960, de că
tre numeroase gospodării agricole 
de stat și gospodării agricole 
colective demonstrează marile po
sibilități de creștere a producției 
-ac ole pe baza folosirii mai bune 
ă mijloacelor tehnice și aplicării 
corespunzătoare a regulilor agro
tehnice. In acest an, 152 gospodă
rii agricole de stat au obținut, de 
pe întreaga lor suprafață de 114.500 
ha cultivate cu grîu, o recoltă me
die de peste 2.000 kg la ha.; din 
acestea, un număr de 39 gospo
dării de stat au realizat în medie 
peste 2.500 kg grîu la hectar. Un 
-număr important de gospodării a- 
gricole colective au obținut, de a- 
semenea, recolte bune.

Experiența anului 1960 a dove
dit importanța hotărîtoare a exe
cutării arăturilor adînci și însămîn- 
țării făcute la timp, a folosirii se
mințelor selecționate de înaltă pro
ductivitate și a aplicării îngrășă
mintelor naturale și minerale pe 
suprafețe tot mai mari.

Comitetele regionale de partid, 
Ministerul Agriculturii și comitetele 
executive ale sfaturilor populare tre
buie să mobilizeze cadrele tehnice, 
pe toți oamenii muncii din agricul
tură pentru aplicarea întregului 
complex de măsuri agrotehnice, di
ferențiat după condiții specifice ale 
fiecărei zone și în primul rînd pen
tru executarea arăturilor adînci și 
folosi'ea întregii cantități de îngră
șăminte naturale.

O atenție deosebită trebuie acor
dată îmbunătățirii muncii S.M.T.- 
urilor pentru executarea arăturilor 
la adlncimea corespunzătoare solu
lui și culturilor.

~ Trebuie pus capăt cu toată ho- 
tărîrea deficiențelor semnalate în 
mai toate regiunile țării în legătură 
cu calitatea slabă a lucrărilor efec
tuate de S.M.T.-uri, care, în goana 
după cît mai multi hantri, fac ară- 

‘turi superficiale, lasă la capătul te
renurilor porțiuni goale nelticrate 
care aduc însemnate pagube econo
miei. Munca S.M.T.-urilor trebuie 
apreciată după calitatea lucrărilor 
executate, după producția obținută 
la hectar pe terenurile lucrate de 
ele. Actualul sistem de salarizare, 

ția industrială va crește în 1961, ca 
și în anii precedenți, în cea mai 
mare parte, pe seama productivității 
muncii, care va spori cu circa 9 la 
sută față de 1960.

Congresul al IH-lea s-a ocupat 
în mod deosebit de calitatea pro
ducției industriale. Pentru înfăp
tuirea acestei sarcini esențiale, în 
etapa actuală de dezvoltare a eco
nomiei naționale, dispunem de toate 
condițiile necesare. In fiecare în
treprindere există un număr apre
ciabil de oameni calificați cu un 
simț dezvoltat față de tehnică și 
de estetica produsului, care trebuie 
să fie mobilizați pentru a da pro
duse de calitate și cu costuri cît 
mai scăzute.

In vederea îmbunătățirii conti
nue a calității produse'or trebuie 
luate un șir de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice care să cuprindă con
cepția, executarea și controlul pro
dusului pe toate treptele de fabri
cație și care să asigure realizarea 

care este legat numai de executa
rea unui număr cît mai mare de 
hantri, trebuie îmbunătățit astfel ca 
la baza veniturilor lucrătorilor din 
S.M.T. să stea rezultatele obținute 
în creșterea producției la hectar.

Ca urmare a aplicării hotărîrilor 
plenarei C. C. al P.M.R. din decem
brie 1959 cu privire la creșterea a- 
nimalelor, în primele 9 luni ale a- 
cestui an numărul vacilor de lapte 
a crescut în gospodăriile agricole de 
stat cu circa 21.000 capete, iar în 
gospodăriile agricole colective cu 
peste 100.000. In același timp a 
sporit contribuția sectorului socia
list la formarea fondului de stat la 
carne, lapte, lînă. In 1960, gospo
dăriile agricole de stat dau la fon
dul de sfat 1.600.000 hl, lapte, cil 
600.000 hl. mai mult decît în 1959, 
iar gospodăriile agricole colective 
au livrat plnă la 1 octombrie 1960, 
1.100.000 hl. lapte, de peste 2 ori 
mai mult decît în întreg anul 1959.

Este necesar ca în gospodăriile 
agricole colective să se acorde o 
și mai mare atenție creșterii efec
tivului de vaci proprietate obșteas
că, asigurîndu-se astfel sporirea ve
niturilor bănești prin folosirea mai 
intensă a forțelor de muncă în tot 
cursul anului.

In acest scop este necesară se
lecționarea și creșterea tineretului 
bovin bun de prăsită, de rase supe
rioare și cu producții mari, asigu- 
rînd totodată și creșterea tineretu
lui bovin inapt reproducției, pen
tru sporirea producției de carne.

Să dezvoltăm cu toată hotărîrea 
baza furajeră în vederea obținerii 
unor cantități îndestulătoare de nu
trețuri. Vor trebui luate măsuri 
pentru îngrijirea și gospodărirea 
mai bună a celor 4 milioane ha. de 
pășuni și fînețe naturale, care re
prezintă o rezervă însemnată pen
tru creșterea bazei furajere.

Producția porumbului siloz a fost 
în anul acesta cu 1,5 milioane tone 
mai mare decît în 1959, dar planul 
pe 1960 nu a fost pe deplin reali
zat. Trebuie aplicate cu perseveren
ță indicațiile date de partid cu pri
vire la extinderea culturii și folo
sirii porumbului siloz, asigurîndu-se 
în acest scop mașini pentru recol
tare și însilozare.

Gospodăriile agricole de stat și 
gospodăriile agricole colective tre
buie șă ia măsuri pentru asigura
rea construcțiilor necesare adă
postiră efectivelor de animale în 
continuă creștere, folosind în acest 
scop experiența acumulată în con
struirea adăposturilor ieftine și rea
lizabile în termen scurt, utilizînd 
din plin materialele locale, aplicînd 
soluții constructive din cele mai e- 
conomicoâse, potrivit condițiilor 
concrete din fiecare regiune și ra
ion.

Pe măsura dezvoltării creșterii a- 
nimalelor în ferme mari este nevo
ie să se introducă mecanizarea prin
cipalelor procese de producție și în 
mod deosebit a transportului și pre
gătirii furajelor, precum și a apro
vizionării cu apă. Pentru aceasta 
să se asigure dotarea acestora cu 
agregatele necesare.

In ultimii trei ani statul a in
vestit în lucrări de hidroameliora
ții 860 milioane lei, pentru executa
rea lucrărilor de îndiguiri și dese
cări pe o suprafață de 215.000 ha. 
și amenajări pentru irigații pe 
135.000 ha. Rezultatele obținute de 
multe gospodării agricole de stat 

unor caracteristici, performanțe, 
precum și durabilitate, prezentare și 
finisaj la nivelul celor mai bune pro
duse similare din străinătate.

La însușirea produselor noi ac
centul principal trebuie să cadă pe 
calitate și abia după aceea se poate 
trece la sarcini mărite cu privire la 
cantitate, normarea consumurilor 
materiale și de timp. In centrul o- 
biectivelor întrecerii socialiste tre
buie să stea problemele legate de 
o calitate superioară a producției, 
care să aducă colectivelor din fle
care întreprindere o înaltă aprecie
re pentru produsele livrate.

îmbunătățirea continuă a calității 
producției trebuie să constituie pre
ocuparea permanentă a tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid, 
a conduoerii ministerelor și între
prinderilor, a tuturor inginerilor, 
tehnicienilor și maiștrilor, care tre
buie să muncească cu pricepere și 
pasiune pentru a obține produse de 
înaltă calitate.

și colective dovedesc că lucrările 
de îmbunătățiri funciare, atunci 
cînd sînt judicios efectuate și ra
țional exploatate, reprezintă un mij
loc important pentru obținerea de 
producții mari și constante.

Cu toate că sînt evidentă sporu
rile de producție ce se obțin prin 
irigarea culturilor, importante su
prafețe amenajate nu sînt încă iri
gate, iar pe alte suprafețe irigarea 
culturilor se face încă în mod de
fectuos.

Folosirea nerațională a suprafe
țelor amenajate pentru irigații, se 
datorează lipsei de gospodărire din 
partea unor gospodării agricole de 
stat, trusturi regionale și organe 
ale sfaturilor populare, precum și 
controlului insuficient din partea 
Ministerului Agriculturii.

In domeniul îmbunătățirilor fun
ciare, eforturile vor trebui concen
trate în direcția terminării lucrări
lor începute și folosirii raționale a 
suprafețelor amenajate.

Totodată va trebui asigurată plt- 
nerea în exploatare a tuturor su
prafețelor amenajate pentru irigații 
și aplicarea unei agrotehnici dife
rențiate, corespunzătoare culturilor 
irigate.

începerea lucrărilor de! irigații și 
desecări va trebui să fie aprobată 
de forurile superioare pe baza pro
iectelor și studiilor tehnico-econo- 
mice; la elaborarea acestora trebuie 
să se țină seama de folosirea com
plexă și rațională a‘ apelor —- în 
cadrul planului de1 ansamblu de a- 
menajare a bazinelor hidrografice 
— și de asigurarea la culturile iri
gate a unor producții sporite și la 
un preț de cost redus față de cul
turile neirigate, care constituie cri
teriile fundamentale pentru apro
barea lucrărilor.

Va trebui să se extindă experien
ța cîștigată în irigarea culturilor, 
să fie pregătite un număr suficient 
de cadre superioare și medii, pen
tru utilizarea în condiții optime a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
și pentru agrotehnica culturilor iri
gatei.

Tovarăși,
Dezvoltarea economiei naționale 

determină creșterea traficului total 
de mărfuri cu mijloace de deservire 
generală cu peste 8 la sută în 1961, 
față de realizările preliminate din 
1960.

In anul viitor se va continua mo
dernizarea tracțiunii trenurilor prin 
înzestrarea căilor ferate cu încă 
12 locomotive Diesel electrice de 
2100 C.P. și vor începe lucrările de 
electrificare a liniei București-Bra- 
șov; parcul de vagoane marfă al 
căilor ferate va fi dotat cu 3100 va
goane noi, moderne.

Parcul transporturilor publice 
auto, va fi înzestrat cu peste 4100 
autocamioane.

Va fi continuată acțiunea^ de mo
dernizare a drumurilor; organiza
țiile de construcții vor trebui să re
ducă în continuare prețul de cost 
și să îmbunătățească calitatea lor.

Se va dezvolta capacitatea por
turilor prin dotarea acestora cu 
macarale și alte utilaje mecanice 
de mare productivitate. Flota ma
ritimă va fi sporită cu 8 nave noi, 
avînd un total de 46.000 tone, iar 
flota fluvială cu, 29 vase, cu o ca
pacitate de 29.000 tone.

Sporirea volumului de investiții
Acumulările sporite ale economiei 

fac posibil ca, în 1961, volumul in
vestițiilor din fondurile statului să 
se ridice la 27,9 miliarde lei, ceea 
ce reprezintă o creștere de 24 la 
sută față de volumul ce se va rea
liza în 1960.

Investițiile prevăzute în proiectul 
planului pe anul 1961 asigură — 
atît prin volumul lor, cît și prin 
repartiția pe ramuri — necesitățile 
de dezvoltare, proporțională, a eco
nomiei naționale.

Din totalul investițiilor, indus
tria va primi 15,6 miliarde lei, cu 
26 la sută mai mult decît în 1960, 
din care aproape o treime sînt 
destinate industriei energetice și a 
combustibilului, peste 24 la sută 
industriei metalurgice și construc
țiilor de mașini, 20 la sută indus
triei chimice, celulozei și hîrtiei și 
7,6 la sută pentru exploatarea fo
restieră și industria prelucrării lem
nului. i

In anul 1961 vor intra în func
țiune 26 întreprinderi și 34 secții 
noi, iar 96 de întreprinderi și secții 
vor fi dezvoltate și reutilate.

Investițiile alocate agriculturii, 
din fondurile statului, vor crește cu 
20 la sută, pentru dezvoltarea și 
modernizarea transporturilor și a 
telecomunicațiilor cu 27 la sută, iar 
fondurile de investiții alocate pen
tru acțiunile sociale, culturale șl 
științifice cu 18,6 la sută.

Pentru anul 1961, proiectul de 
plan prevede punerea în funcțiune 
de fonduri fixe într-un volum to
tal de 25,5 miliarde lei.

Punerea în funcțiune a obiecti
velor la termenele planificate este 
cel mai important indicator al pla
nului de investiții. In acest scop, 
ministerele trebuie să ia măsuri 
pentru asigurarea la timp a pro
iectelor, a aprovizionării șantiere
lor cu materiale și utilaje de con
strucții, pentru procurarea din 
timp a mașinilor și instalațiilor 
necesare punerii în producție și 
pregătirea cadrelor pentru noile în
treprinderi.

Desfășurarea normală a lucrări
lor pe șantiere este uneori stînje- 
nită de lipsa proiectelor; trebuie 
luate măsuri pentru îmbunătățirea 
activității institutelor de proiectare 
prin folosirea mai judicioasă a do
cumentației tehnice existente, sim
plificarea și reducerea duratei de 
elaborare a proiectelor. Proiectele 
trebuie supuse, înainte de a fi pre
zentate spre aprobare forurilor su
perioare, unei analize aprofundate, 
îndeosebi în legătură cu nivelul 
tehnic, capacitatea, soluțiile con
structive, economicitatea producției 
propuse și variantele de amplasare.

Realizarea volumului sporit de 
investiții și construcții impune o 
folosire mai rațională a proicctan- 
tilor cu pregătire superioară astfel 
îneît cunoștințele și experiența a-

Pentru creșterea acumulărilor, pentru 
ridicarea continuă a nivelului 

de trai al oamenilor muncii
Tovarăși,
Planul financiar pe’ 1961 preve

de mijloace bănești într-un volum 
care asigură finanțarea integrală a 
sarcinilor de dezvoltare a econo
miei naționale pe anul viitor. Cea 
mai importantă contribuție în aco
perirea financiară a nevoilor eco
nomiei o au acumulările date de 
întreprinderile socialiste de stat, 
care cresc de la 48 la sută din to
talul veniturilor în I960, la aproape 
51 la sută în 1961, ajungîtid la su
ma de peste 38 miliarde lei.

Creșterea necontenită a investi
țiilor și a altor acțiuni economice 
ale statului nostru cere ca orga
nele de partid și de stat să dea 
toată atenția realizării și depășirii 
acumulărilor.

Ca fapt pozitiv în această direc
ție este de subliniat că, datorită u- 
nei peocupări serioase și a unor e- 
forturi sistematice, a crescut renta
bilitatea întreprinderilor. Astfel, uni
tățile Ministerului Economiei Fo
restiere, față de sarcina de redu
cere a prețului de cost în primele 
8 luni ale anului cu 180 milioane, 
au realizat o reducere de 241 mi
lioane lei, ceea ce arată marile re
zerve existente încă în economia 
națională.

Este necesar ca ministerele și în
treprinderile să se ocupe și mai in

cestora să fie valorificată din plin 
în munca de concepție și îndru
mare.

Conducerea ministerelor și comi
tetele executive ale sfaturilor popu
lare trebuie să îndrumeze activita
tea institutelor de proiectare și a 
consiliilor tehnico-științifice, întă
rind aceste organe cu cadre care 
au cea mai înaltă pregătire profe
sională în ramurile respective, în 
scopul adoptării, la întocmirea pro
iectelor, a celor mai raționale so
luții tehnice și economice.

Planul de comerț exterior pre
cede pentru anul 1961 o creștere a 
schimburilor comerciale cu circa 11 
la sută față de 1960.

Exportul pe anul viitor se carac
terizează printr-o structură îmbu
nătățită, asigurînd astfel o valori
ficare superioară a resurselor noas
tre destinate exportului. Crește ex
portul de mașini și utilaje cu 31 la 
sută, de produse ale industriei chi
mice cu 35 la sută, ale industriei 
lemnului cu 13 la sută, ale indus
triei alimentare cu 7 la sută, în 
special pe seama produselor pre
lucrate.

Cresc cu 11 la sută importurile 
de instalații, utilaje și mașini de 
mare tehnicitate, necesare dotării 
industriei noastre cu tehnica nouă 
și cu 10 la sută importurile de ma
terii prime și materiale.

In actualele condiții, cînd țara 
noastră dispune de mai multe și 
mai variate resurse pentru export, 
în sortimente mai bogate și de o 
calitate mai bună, Ministerul Co
merțului trebuie să intensifice pros
pectarea piețelor externe în vederea 
lărgirii schimburilor comerciale.

Este necesar să fie întărit con
trolul de calitate și recepție a măr
furilor destinate exportului, atît din 
partea conducerii tehnice a întreprin
derilor producătoare, cît și din par
tea întreprinderilor de comerț ex
terior. Produsele pe care le expor
tăm să oglindească posibilitățile și 
nivelul tehnic de care dispune țara 
noastră.

Se impune mai multă atenție 
pentru problema rentabilității pro
duselor la export. Pentru a se ob
ține rezultate economice favora
bile în operațiunile de comerț ex
terior, este necesar ca ministerele 
și întreprinderile să cunoască și să 
se preocupe îndeaproape de redu
cerea costului produselor, astfel în
eît să se realizeze un curs de re
venire al valutei cît mai scăzut la 
mărfurile ce se exportă și crește
rea continuă a rentabilității aces
tora;

Creșterea volumului comerțului 
exterior face necesar ca Ministerul 
Comerțului să întărească agențiile 
economice din străinătate cu tehni
cieni și economiști competenți și să 
acorde mai multă atenție instruirii 
și pregătirii cadrelor din exterior.

tens de descoperirea și valorifica
rea acestor rezerve, de creșterea 
continuă a rentabilității întreprin
derilor.

Aducerea în circuitul economic 
a valorilor materiale imobilizate 
încă în stocuri supranormative con
stituie o sursă importantă pentru 
realizarea unei producții suplimen
tare și a unui volum sporit de in
vestiții. Cît de importantă este a- 
ceastă sarcină se vede din faptul 
că, la mijlocul anului 1960, stocu
rile supranormative din întreaga e- 
conomie însumau circa 3 miliarde 
lei. In vederea valorificării stocu
rilor supranormative existente și 
înlăturării cauzelor care generează 
formarea acestora, conducerile mi
nisterelor și întreprinderilor, pre
cum și comitetele executive ale sfa
turilor populare trebuie să ia mă
suri hotărîte pentru a asigura co
relarea operativă a aprovizionării 
cu sarcinile de producție, fabrica
rea numai de produse care au des
facerea asigurată, întărirea simțu
lui de răspundere la emiterea co
menzilor și intensificarea controlu
lui asupra calității producției.

Este necesar să fie îmbunătățită 
reglementarea privind valorificarea 
stocurilor supranormative, astfel în-

(Cjntinuare în pag. 4-a)
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cît aducerea acestora în circuitul e- 
conomic să se facă mult mai ope

rativ. Ministerul Finanțelor, Banca 
de Stat, Banca de Investiții și Ban
ca Agricolă trebuie să intensifice 
controlul pentru identificarea și va
lorificarea stocurilor supranormati- 
ve și prevenirea formării de 
stocuri.

Dezvoltarea în ritm susținut 
ramurilor producției- materia’e 
reflectă în sporirea venitului națio
nal, care se prevede să creasdă în 
1961 cu aproximativ 15 la sută față 
de I960. Aceasta creează noi posi
bilități de a se asigura, paralel cu 
lărgirea continuă a producției, creș
terea sistematică a nivelului de trai 
al celor ce muncesc.

Odată cu creșterea productivității 
muncii, numărul sa'ariaților din e- 
conomie va creste în anul viitor cu 
peste 200 mii. Veniturile bănești ale 
oamenilor muncii provenite din sa
larii vor fi cu aproane 11 la sută 
mai mari decît în 1960. In de pri
vește țărănimea, se prevede ca ve
niturile ei bănești provenite din 
vlnzările de produse agricole către 
stat să crească în anul următor cu 
peste 1 miliard lei.

Corespunzător cu sporirea pu
terii de cumpărare a oamenilor 
muncii, comerțul socialist va des
face populației un volum de măr
furi cu aproape 15 la sută mai mare 
decît în 1960; va spori, de aseme
nea, cu 10 la sută volumul servi
ciilor prestate populației.

Congresul partidului nostru a su
bliniat importanța pregătirii cadre
lor calificate de toate gradele, ne
cesitatea extinderii și îmbunătățirii 
școlarizării. Numărul studenților 
din anul I, la cursurile de zi, creș
te cu peste 7.000 față de anul tre
cut. Pentru a se asigura condiții 
mai bune de activitate învățămîn- 
tului suoerior, anul viitor vor fi 
date în folosință săli de cursuri, la
boratoare, etc., în suprafață totală 
de peste 36.000 m.p.; va începe 
construcția Institutului Politehnic 
din București. Se vor construi că
mine studențești cu aproape 11.000 
locuri și cantine pentru circa 12.500 
de studenți. Capacitatea școlilor de 
cultură penerală va crește cu încă 
3.200 săli de clasă, lărgindu-se în 
continuare și capacitatea școlilor 
profesionale și tehnice. Volumul in
vestițiilor pentru necesitățile dez
voltării învățămînfului va fi în 1961 
de 429 milioane lei, deea ce repre
zintă o creștere de 42 Ia sută fată 
de 1960.

Se va lărgi baza tehnico-materia- 
lă necesară activității culturale, 
prin punerea în funcțiune a încă 
22 cinematografe, cu o capacitate 
de 14.000 locuri, înființarea în me
diul rural a încă 640 cinematogra
fe sătești, instalarea a două pos
turi noi de radio, construirea unei 
stafii de televiziune.

Pentru îmbunătățirea ocrotirii să
nătății oamenilor muncii se vor da 
în funcțiune 20 de policlinici raio
nale și orășenești și noi capacități •_ __.-J-l.1_ J.-_ Jit.L.11, orașg șj

noi

a
se

cuințe, pentru a construi aparta
mente durabile, frumoase și con
fortabile. Pentru realizarea acestor 
sarcini, întreprinderile producătoare 
de materiale de instalații și finisaj, 
de tîmplărie de binale să treacă 

1a- îmbunătățirea calității 
sortimentului acestor 

întreprinderile de. con-

grabnic 
și lărgirea 
materiale.
strucții trebuie să organizeze școli 
de pregătire a muncitorilor și teh
nicienilor în toate specialitățile lu
crărilor de instalații și de finisaj, 
care să dispună de ateliere proprii 
de însușire a cunoștințelor profesio
nale, organizînd în același timp 
practica elevilor pe șantiere. Tre
buie îmbunătățit sistemul de sala
rizare a muncitorilor instalatori și 
finisori de pe șantierele de con
strucții, pentru a crește cointeresa
rea lor în executarea lucrărilor de 
calitate superioară.

Organele locale de partid și co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare trebuie să asigure folo
sirea chibzuită a fondurilor pen
tru construcția de locuințe, urmă
rind realizarea și predarea în ter
men a noilor apartamente, să a- 
corde totodată grija necesară pro
blemelor legate de calitatea con
strucțiilor, în așa fel încît, în 1961, 
să se construiască cu mijloace echi
valente locuințe mai bune, mai con
fortabile.

Acestea sînt, tovarăși, prevederile 
de bază ale proiectului de plan de 

e a' economiei naționaledezvoltare 
pe 1961.

apreciat ca un rezultat 
activității noastre de pla-

planul de producție și cu planul de 
reducere a cheltuielilor de produc
ție. Pentru aceasta este necesar șă 
se asigure ca planul financiar al 
fiecărei întreprinderi economice pe 
anul 1961 să fie definitivat pînă la 
sfîrșitul acestui an.

Ministerul Finanțelor, ministerele 
și comitetele executive ale sfaturilor 
populare să asigure corelarea be
neficiilor cu indicatorii economici 
din planul de stat, iar, după apro
barea planurilor financiare, să ur- 

acestei core- 
îndeplinirii

___  (Urraare din pag. l-a)

în spitalele din diferite 
centre muncitorești.

Fonduri cu 13 la sută 
decît cele din 1960 vor 
gospodăriei comunale, 
pentru lucrările de alimentare 
apă și canalizare în orașe, 
în anul 1961 se vor construi încă 
circa 320 km. conducte de distri
buția apei și se va extinde rețeaua 
de canalizare cu 140 km.

In continuarea eforturilor pen
tru îmbunătățirea condițiilor de lo
cuit ale oamenilor muncii, în 1961 
va fi Construită și dată în folosință 
o suprafață locuibilă de 1,1 milioa
ne m.p., corespunzătoare cu circa 
37.000 de apartamente, ceea ce re
prezintă o creștere de peste 20 la 
sută față de rezultatele anului în 
qurs.

Pentru asigurarea îndeplinirii a- 
cestei sarcini, vor trebui eliminate! 
lipsurile care s-au manifestat în 
1960. Vor trebui stabilite din timp 
amplasamentele noilor construcții și 
asigurate proiectele, folosind cele 
mai reușite și economicoase pro
iecte tip.

In ultimii ani s-au ridicat multe 
clădiri frumoase, care au fost con
struite într-un ritm rapid și care 
se bucură de aprecierea meritată a 
oamenilor muncii. Cu toate aces
tea, mai sînt încă deficiențe îndeo
sebi la calitatea finisajelor și a in
stalațiilor interioare. Trebuie pornit 
cu toată hotărîrea la îmbunătățirea 
substanțială a calității finisajelor 
și a lucrărilor de instalații din lo-

mai mari 
fi alocate 
îndeosebi 

cu 
Astfel,

Trebuie 
pozitiv ai 
nificare faptul că, pe baza directi
velor și hotărîrilor Biroului Politic, 
Comitetul de Stat al Planificării, 
ministerele, comitetele executive ale 
sfaturilor populare și întreprinderi
le au pregătit proiectul de plan în 
mai bune condiții și cu 3 luni îna
inte de începerea anului.

Cu prilejul trimiterii planurilor 
la întreprinderi, comitetele regio
nale de partid au organizat ședin
țe de lucru pe ramuri de producție, 
cu participarea miniștrilor, miniș
trilor adjuncți, a secretarilor gene
rali, directorilor generali, di
rectorilor și a altor cadre din 
C. S. P. și ministere, conducerii 
întreprinderilor, a organizațiilor de 
partid, sindicale și de U.T.M., unde 
s-au analizat realizările planului pe 
primele 9 luni ale anului 1960 și 
s-au dezbătut sarcinile de plan pe 
1961, scoțîndu-se în evidență noi 
rezerve în creșterea producției, a 
productivității muncii și realizării 
de economii.

In prezent, în cadrul întreprin
derilor, planul se defalcă pe sec
ții, sectoare și ateliere, urmînd ca, 
după plenară, planul fiecărei între
prinderi să fie dezbătut c-u toți 
muncitorii, inginerii și tehnicienii.

Cunoașterea de către ministere și 
întreprinderi a sarcinilor de plan 
pe 1961, cu 3 luni înainte de înce
perea anului, trebuie să fie folo
sită din plin pentru luarea tuturor 
măsurilor tehnice, organizatorice 
și economice care să asigure încă 
din primele zile ale anului desfă
șurarea în ritm susținui a produc
ției. Precizarea sarcinilor ce revin 
întreprinderilor, secțiilor, serviciilor 
și atelierelor, elaborarea materiale
lor tehnico-documentare, încheierea 
contractelor economice pentru apro
vizionarea întreprinderi’or și desfa
cerea producției, stabilirea caracte
risticilor mașinilor și utilajelor ce 
se vor fabrica în țară și a celor ce 
se vor aduce din import, întocmi
rea graficelor de elaborare a pro
iectelor pentru investiții și reparații 
capitale, recrutarea și pregătirea 
cadrelor necesare realizării planului 
trebuie să asigure desfășurarea rit
mică a activității întregii economii 
naționale.

Va trebui să se întocmească în 
mod amănunțit planurile de coo
perare între întreprinderi care co
laborează la realizarea unor pro
duse complexe, stabilindu-se pentru 
fiecare sarcinile cantitative, calita
tive și graficele de livrare.

Ansamblul de măsuri organizato
rice care trebuie luate pînă la înce- 
perea noului an vor trebui să asi
gure o cunoaștere precisă a sarci
ni'or în fiecare întreprindere o mai 
mare stabilitate a indicatorilor pla
nului de stat, evitîndu-se schimbări
le sarcinilor de plan și perturbarea 
desfășurării ritmice a activități de 
producție.

Planul de beneficii din activita
tea de bază a unităților economice 
trebuie să fie în concordanță cu

mărească respectarea < 
lății pe tot parcursul 
planului.

Tovarăși, 
îndeplinirea planului 

1961 cere îmbunătățirea 
nuare a muncii ministerelor, orga
nelor economice centrale, comite
telor executive ale sfaturilor popu
lare, conducerilor întreprinderilor 
și ale tuturor unităților economice.

Organele și organizațiile de partid 
trebuie să desfășoare o intensă 
muncă politică și organizatorică 
de mobilizare a oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea planului de pro
ducție, creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost, 
îmbunătățirea calității produselor, 
intrarea în producție la termenele 
prevăzute a construcțiilor și intro
ducerea în producție a tehnicii noi.

Organele și organizațiile de par
tid din întreprinderile noastre au 
acumulat o experiență bogată în 
conducerea luptei pentru producti
vitate mai înaltă, pentru reduce
rea continuă a prețului de cost, 
pentru descoperirea și valorificarea 
rezervelor interne ale producției. 
Importantele angajamente luate de 
oamenii muncii, rezultatele obți
nute în realizarea lor au arătat clar 
în ultimii ani ce mard forță consti
tuie inițiativa și spiritul gospodă
resc, izvorîte din conștiința socia
listă a celor ce muncesc. Trebuie 
ca experiența prețioasă a organiza
țiilor de partid în mobilizarea e- 
nergiei creatoare a oamenilor mun
cii, în analiza temeinică a posibi
lităților concrete ale fiecărui loc de 
muncă, să fie generalizată în sco
pul îndeplinirii în cele mai bune 
condiții a planului pe 1961.

Orcanele de partid, sindicale și 
de U.T.M., conducerile întreprinde
rilor trebuie să se ocupe mai te
meinic și să acorde o atenție mai 
mare problemelor de planificare si 
defalcare a planurilor, problemelor 
financiare, de cooperare între între
prinderi, iuînd măsuri pentru înlă
turarea lipsurilor care mai există, 
asigurînd o conducere mai califi
cată a economiei.

Sîntem încredințați că, sub con
ducerea partidului, care va împlini 
anul viitor 40 de ani de viață și 
de luptă pentru fericirea celor Ce 
muncesc, oamenii muncii vor asi
gura îndeplinirea planului de dez
voltare a economiei naționale pe 
1961, vor obține noi și însemnate 
succese în lupta pentru înflorirea 
continuă a patriei noastre.

pe anul 
în conti-

rația cu privire la acordarea inde
pendenței. tuturor popoarelor și ță
rilor coloniale, dă a ridicat în înal
tul for internațional problema de
zarmării generale și totale? Nu este- 
întîmplător. Socialismul prin natu
ra lui este împotriva oricărei forme 
de asuprire națională, este pentru- 
o viață demnă și fericită, neturbu
rată de orgiile războaielor.

Călăuzite de învățătura Marelui 
Octombrie, popoarele se ridică la 
luptă convinse că fericirea este în 
mîinile lor, că libertatea nu poate- 
fi implorată și că ea trebuie cuce
rită. Vechiul nu dispare fără împo
trivire, noul nu apare fără luptă. 
Progresul și reacțiunea, știința șl 
superstițiile, pacea și războiul, li
bertatea și robia sînt într-o luptă 
înverșunată. ' 
schimbă și 
va pieri în 
hidrogen, ea 
damnată la _ V-/.C-//PU1 LI LI IC 
forțele progresului și cele ale reac- 
țiunii. Cauza celor multi va triurrt- 
fa, iar Odtombrie 1917 — prima 
pagină, primul rînd din istoria o~ 
menirii libere — va rămîne pentru 
totdeauna în amintirea generațiilor.

pașnice. Și, cu o industrie înflori
toare, poporul romîn, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, pă
șește la desăvlrșirea construcției so
cialismului în țara noastră.

Marcînd începutul eliberării o- 
mului și omenirii, Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie a devenit 
drapelul epocii noastre. Suflul Ma
relui Octombrie a trezit lumea. Oa
menii muncii din toate țările se a- 
vîntă cu o nestăvilită energie spre 
libertate, egalitate și dreptate. S-a 
ridicat Asia care timp de veacuri 
a gemut sub jugul colonial. Se ri
dică Africa, acest ultim bastion al 
colonialismului. Un vini proaspăt 
de libertate și progres bate în A- 
merica Latină. înainte de Revoluția 
din Octombrie peste, un miliard de 
oameni gemeau sub jugul colonia
liștilor, în prezent sistemul co'.onial 
își trăiește ultimele zile.

Socialismul a creat condiții dez
voltării libere a vieții de stat na
ționale, a economiei și culturii tit- 
turor popoarelor. Este oare înttrn- 
plător faptul că tocmai Uniunea So
vietică a fost aceea care a supus 
Adunării Generale a O.N.U. deda- i
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Schimburi de onoare în cinstea zilei de 7 Noiembrie

Lumea se schimbă. Se 
oamenii. Omenirea nit 
exploziile bombelor cu 
nu este insă nici con- 
o luptă eternă între

S I.I.L. „HORIA" ALBA IULIA. 
In cadrul schimbului de onoare or

ganizat în cinstea zilei de 7 No
iembrie secția sîrmă și-a depășit 
[sarcina de plan cu 72 la sută, sec- 
iția mecanică cu 30 la sută, tipo- 
'grafia cu 20 la sută și turnătoria 
’cu 18 la sută.

COOPERATIVA DE INCALȚA- 
.. ALBA 

onoare or- 
noiembrie,

(minte „progresul" 
)1ULIA. In schimbul de 
(ganizat în ziua de 2 
(muncitorii cooperatori și-au îndepli- 
init planul de producție în propor- 
Hie de 101 la sută, făcînd totodată 
(economii de piele, talpă, pînză și 
Salte materiale în valoare de peste 
[ 1.300 lei.
1 SECȚIA L 11 ALBA IULIA. Re- 
'zultate însemnate au obținut în 
-schimbul _ de janqare_ țoți_rnuncitorii

secției, printre cei mai buni fiind)1 
lăcătușii cu o depășire de 35 lat 
sută la confecționarea tiparelor pen-) 
tru măsurarea liniilor și confecțio-?* 
narea de bariere, fierarii cu o de-p 
pășire de 40 la sută la confecțtL V 
narea ecliselor de racordare și/ 
strungarii cu o depășire de plan de)' 
25 la sută. >;

COOPERATIVA „MUREȘUL") 
din ALBA IULIA. In ziua de 2? 
noiembrie, în schimbul de onoare)1 
organizat în cinstea zilei de 7 No-> 
iembrie, muncitorii cooperativei aur 
obținut, de asemenea, rezultate în-y 
semnate. De pildă, croitoria Nr. 1) 
și-a depășit planul de producție cu? 
20 la sută, zidarii cu 25 la sută,) 
secția confecții tîrguri cu 13 la sută*/! 
și secția rame și oglinzi cu 15 Iar 
sută. L

Pin U-R- SJ- Cea mai mare din lume
Specialiștii ucraineni au terminat 

elaborarea proiectului uneia din cele 
mai mari secții din lume de produ
cere a lingotierelor, destinate tur
nării lingourilor de oțel. Prin capa
citatea ei anuală de producție de 
400.000 tone, ea depășește cu 100.000 
tone cea mai mare secție similară 
din S.U.A.

In patru sectoare ale secției, care 
ocupă o suprafață de 32.000 m.p. 
se prevede să se instaleze ------ '
mativ 9.000 tone de diferite 
tehnologice nestandardizate.

La turnarea lingotierelor 
folosi fontă provenită de la

aproxi-
utilaje

se va 
furnale

și nu retopită în cubilouri, cum se 
procedează în mod obișnuit. Fontă 
lichidă adusă din secția de furn-de 
va fi păstrată în cupe de dec’' • £_• i 
de 100 tone. încălzirea cupe' li 
gaze de cocs va permite menpne»- 
rea unei temperaturi constante a 
metalului — de 1.200 grade.

Turnarea în forme și răcirea lari1 
se va realiza pe linii în flux spe
ciale, automatizate. La fiecare 12 
minute, de pe aceste benzi vor fi 
scoase lingotiere finite în greutate 
de 6 pînă la 20 de tone, în care se' 
pot turna lingouri de 10 pînă la 35 
tone. 1

Cifre grăitoare
In graiul lor lapidar, dar atît de 

plin de conținut, cifrele arată că în 
U.R.S.S. planul producției globale a 
industriei pe primul semestru al anu
lui 1960 a fost îndeplinit în proporție 
de 104 la sută. Iar în primele opt 
luni ale anului în curs, în compara
ție cu perioada corespunzătoare a 
anului trecut, extracția de gaze a 
crescut cu 29 la sută, cea de petrol 
cu 14 la sută, producția de locomo
tive cu aburi și locomotive Diesel 
— cu 38 la sută.

Datele publicate în numărul din 
octombrie al organului Direcției 
Centrale de Statistică a U.R.S.S. 
,jVestnik Statist iki" arată că Uniu
nea Sovietică ocupă primul loc în 
lume în ce privește extracția c-ăr- 
bunelui și a minereului de fier, fa
bricarea țesăturilor dc lină și a za
hărului, U.R.S.S. este prima țară 
în Europa și a doua în lume în ce 
privește volumul total al producției 
industriale, precum și în ce priveș
te producția de energie electrică, 
ciment, tractoare, autocamioane, 
producția de fontă și oțel.

In primul an și jumătate care a 
trecut din actualul șeptenal au fost 
obținute mari succese în extinderea 
capacității industriei _______  „
minereului de fier. In anul în curs 
vor intra în funcțiune un număr de 
capacități noi egal cu cele puse în 
funcțiune în curs de aproape cinci 
ani.

extractive a
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Pe baza uriașelor rezerve de mi
nereu din regiunea anomaliei mag
netice de la Kursk, se construiește 
un puternic combinat metalurgic a 
cărei capacitate, este egală cu aceea 
a giganticului combinat din Mag
nitogorsk.

O puternică bază a siderurgiei se 
creează și în Kazakstan unde a și 
început să funcționeze combinatul 
de înnobilare din Sokolovsko-Sar- 
baiski, cu o capacitate anuală de 5 
md ioane tone de minereu brut.

Unul din cei mai importanți in
dici ai dezvoltării unei țări sub as
pect tehnico-economic) este produc
ția de fontă și oțel. Dacă în 1913, 
Rusia producea de 2,5 ori mai pu
țină fontă debit Anglia și de 2 ori

mai puțină decît Franța, în pre
zent ea produce cu mult mai multă 
fontă decît aceste țări luate la un- 
loc. In ce privește oțelul, U.R.S.S; 
produce aproape iot atît cît Anglia, 
R.F. Germană și Franța luate îrri- 
preună.

Uniunea Sovietică a întrecut Sta
te’e Unite și ocupă primul loc în 
lume în ce privește indicii tehnico- 
economici ai funcționării utilajului 
într-o serie de ramuri ale industri
ei și îndeosebi în siderurgie. In 
furnalele sovietice se produce în 
prezent 30-35 la sută mai multă 
fontă decît în furnalele de aceeași 
capacitate din S.U.A. In de priveș
te productivitatea laminoarelor și 
Cuptoarelor Martin, U.R.S.S. a în
trecut de asemenea în mod consi
derabil Statele Unite.

Institutul Politehnic din Minsk.
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