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Lucrările sesiunii extraordinare
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a Marii Adunări Nationale
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în uriașa sală a Pavilionului Expo
ziției Economiei Naționale a R.P. Ro
mîne au continuat sîmbăfă lucrările 
sesiunii extraordinare a Marii Adunări 
Nationale, consacrată mărefei victorii 
a poporului nostru : terminarea colec
tivizării agriculturii.

împreună cu conducătorii partidului 
și statului, deputății Marii Adunări 
Naționale și ceilalți participant la se
siune dezbat multilateral problemele 
cele mai importante ridicate die etapa 
nouă de dezvoltare a agriculturii 
noastre, cuprinse în Raportul pjrezenfal 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

în ședința de dimineață, îln conti
nuarea discuției generale asupira celor 
două puncte de pe ordinea dé zi, au 
luat cuvîntul deputatul Virgil Cazacu, 
prim-secretar al Comitetului regional 
lași al P.M.R., Petre Borilă, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, Ion 
Klrr, președintele G.A.C, din comuna 
Apoldu de Sus, regiunea Hunedoara, 
deputatul Demostene Botez, vicepre
ședinte al Uniunii Scriitorilor, Gheorghe 
Preda, directorul S.M.T. Piatra Neamf, 
regiunea Bacău, deputatul Alecu Cră
ciun, președintele G.A.C. din comuna 
Băleni, regiunea Galați, Iile Dineu, pre
ședintele G.A.C. din comuna Oltina, 
regiunea Dobrogea, Iulian Drăcea, rec
torul Institutului agronomic din Timi
șoara, Ludovic Molnar, președintele 
G.A.C. din comuna Sînpaul, regiunea 
Mureș-Aufonomă Maghiară.

La ora 12,20, în aplauzele entuziaste 
ale participanfilor la sesiune, peste 
600 de pionieri, în sunete de trompete 
și tobe își fac apariția în rînduri com
pacte, umplînd culoarele de la parte
rul imensei săli.

Zeci de pionieri se urcă la tribuna 
prezidiului. Ei dăruiesc flori și cravate 
roșii de pionier conducătorilor de 
partid și de sfat, care îmbrățișează 
călduros pe copii.

De la tribună, patru pionieri aduc 
sesiunii un fierbinte saluf, prinfr-un 
emofionant și înflăcărat poem.

Tovarășul Ștefan Voltec, președintele 
Marii Adunări Nationale, a mulțumit 
călduros pionierilor pentru salutul lor 
înaripat, pentru cuviințele pline de re
cunoștință și devotament adresate pa
triei noastre socialiste,- slăvifului nostru

parfid și Comitefului său Central în frun
te cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și le-a urat sănătate și succese la 
învățătură.

După încheierea lucrărilor ședinfei 
de dimineafă, a avut loc, în prezenta 
conducătorilor de partid și de stat,, a 
deputafilor și a celor 11.000 de invitafi, 
solemnitatea înmînării unor înalte titluri 
și ordine ale R.P. Romîne.

In aplauzele puternice ale celor pre- 
zen|i, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a înmînat înaltele disfincfii, 
felicitînd din toată inima pe cei de
corați, în numele C.C. al P.M.R., al 
Consiliului de Stat și al guvernului, al 
celor care participă la sesiune, urîn- 
du-le sănătate, putere de muncă și noi 
succese în activitatea lor.

în numele celor decorafi au răspuns 
Eroii Muncii Socialiste Gheorghe Goi- 
na, Dumitru Dumitru și loan Delcea.

în ședinfa de după-amiază a sesiunii, 
în continuarea discuției generale au 
luat cuvînful Nicolae Ceaușescu, mem
bru al Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P.M.R., Ion Chefan, președintele 
G.A.C. din comuna Boian, regiunea 
Cluj, deputatul Nicolae Giosan, direc
torul Institutului de cercetări agricole, 
Fălu Socariceanu, președintele G.A.C. 
din comuna lanca, regiunea Galafi, 
deputatul Mihai Bîrliga, Erou al Muncii 
Socialiste, președintele G.A.C. din sa
lul Roma, regiunea Suceava, 
Popovlci, președintele G.A.C. 
muna Șipote, regiunea lași, 
Dieu, directorul S.M.T. din 
Hărman, regiunea Brașov, 
Staneiu, președintele G.A.C. 
muna Dobra, regiunea Ploiești, Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Virgil Gligor, direc
torul Institutului de cercetări zooteh
nice din București, deputatul Călin 
Oprea, președintele G.A.C. din co
muna Gighera, regiunea Oltenia, depu
tatul Virgil Trofin, prim-secretar al C.C. 
al U.T.M., Ștefan Nicolae, directorul 
Institutului de cercetări hortiviticole din 
București, Gheorghe Apostol, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Conferhea titlului 
de „Erou al Muncii Socialiste 
din Republica Populară Romînă“Pentru muncă devotată și rezultate deosebite obținute în transformarea socialistă a agriculturii, dezvoltarea multilaterală^a gospodăriilor agricole colective pe care le conduc, obținerea de producții agricole mari și constante, sporirea continuă a numărului de animale și a productivității lor, vînzarea către stat a unor însemnate cantități de produse agricole, Consiliul de Stat a conferit prin Decret titlul de „Erou al Muncii Socialiste din Republica

Romînă" și medalia de aur „Secera și Ciocanul” tovarășilor :
loan Delcea, directorul S.M.T. Cîrcea, regiunea Oltenia ;
Gheorghe Ene, șef de brigadă la S.M.T. Balaciu, regiunea București.

Conferirea ordinului 
„Steaua Repubiicii Populare 

Romine“ clasa I unor regiuniPentru încheierea colectivizării agriculturii și rezultatele obținute în consolidarea economico-organi-
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CEASURI DE LUCRU,
MOMENTE EMOTI ON ANTE
In sală auzi doar foșnetul ușor al 

paginilor de ziar. Peste pujină vreme 
se vor relua lucrările Sesiunii, și 
scurtul răgaz oamenii și-l petrec cu
fundați in lectura Raportului prezentat 
în ajun de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Alături de rîndurile 
coloanelor tipografice au răsărit 
crimpeie de notafii, sublinieri. 
Semn că pe ogorul rodnic al dezba
terilor de pînă acum au și început să 
încolțească ginduri cutezătoare.

Ascultîndu-i pe vorbitori, te impre
sionează in mod deosebit simțul 
perspectivei, siguranța și mîndrla cu 
care ei prezintă astăzi, in fața ma
relui Sfat al fării, imaginea luminoasă 
a anilor viitori. Se degajă încrederea 
nestrămutată că ziua de mîine a agri
culturii socialiste va fi „însorită și în
floritoare ca această primăvară mi
nunată”.

Cind a luat cuvîntul, Ion Klrr din 
Apoldu de Sus, regiunea Hunedoara, 
astfel a ținut el să prezinte gospodă
ria al cărei președinte este : „Aveam 
In urmă cu 12 ani un fond de bază 
de 140.000 de lei. în prezent, depă
șește 3 milioane, iar în 1965 va a- 
tinge 7 milioane". Apoi, in continuare, 
despre o importantă ramură de pro
ducție a gospodăriei : „Avem 247 de 
bovine. Pînă la stirșiful anului — 380. 
Iar in 1965 numărul lor va ajunge la 
500, dintre care 300 vaci de mare 
productivitate. De curind noi am a- 
dresat o chemare tuturor gospodăriilor 
colective din regiunea Hunedoara : să 
ob/inem cel pujin 3000 de litri de 
lapte de la fiecare vacă furajată”. 
Totul e precis calculat. Liniile per
spectivei sînt trasate cu mină sigură. 
Te gindești, ascultîndu-i pe Ion Kirr 
și pe alfi colectiviști, ce uriașă deose
bire există între acest fel de a gîndi 
și munci și viaja de odinioară, lipsită 
de siguranța zilei de mîine, a milioa
nelor de gospodării țărănești indivi
duale. Care era perspectiva Morome- 
ților ?

Colectivistul este omul ce se spri-

jină pe știință, pe mecanizare, el e 
mult mai înarmat in fața pămintului 
și a capriciilor naturii. E omul certi
tudinilor, al perspectivei. Plină de în
vățăminte, în această privinfă, a fost 
istoria unei lupte zugrăvite de depu
tatul Alecu Crăciun, președintele gos
podăriei din Băleni, regiunea Galați. 
Lupta colectiviștilor cu păminturi vi
trege, erodate.

— Nu scoteai de pe ele nimic. In 
rîpile acelea, spuneau bătrinii satului, 
nici oile n-au ce paște. Comuniștii 
din gospodărie nu s-au împăcat cu 
această situație. Am început bătălia 
in 1957, cind am plantat primele 23 
de hectare de vită altoită, soiuri su
perioare. Am luat an de an cu asalt 
dealurile Bălenilor și am redat agri
culturii 170 de hectare. Ce a însem
nat redarea lor în circuitul agricol î 
Să ne gîndim că am obținut, în me
die, de pe fiecare hectar de plat
formă terasă, o producție de 8600 
kilograme de struguri...

Vorbeau fruntașii recoltelor bogate, 
își împărtășeau experiența, „secre-

ION MÄRGINEANU 
VICTOR VÎNTU

(Continuare în pag. Vil-a)

ä«

zilei de 1 Mai
AÏ 100.000*lea tractor roaninesc

BRAȘOV (coresp. „Scînteil"). — Sîmbătă, muncitorii, inginerii și teh
nicienii de la uzina de tractoare din Brașov au sărbătorit un eveniment 
deosebit: ieșirea de pe banda de montaj a celui cLs-al lOO.OOB-iea trac
tor fabricat in uzină. Este un succes pe care constructorii de tractoare 
îl închină zilei de 1 Mai, sesiunii extraordinare a Marii Adunări Na
tionale.

In cei 15 ani care au trecut de la fabricarea primului tractor țomîț- 
nesc, colectivul uzinei a obținut realizări tot mai însemnate. Construc
torii de tractoare au sporit an de an producția, ajungînd să realizer/e 
astăzi în numai 4 zile întreaga producție a anului 1947. în acest răsfir ap. 
ei au produs 13 tipuri de tractoare, din ce în ce mai perfecționate.

Pe șantierul furnalului de 1G00 m c de la Hunedo araConstructorii de pe șantierul furnalului de 1.000 mc de la Combinatul siderurgic Hunedoara, cel mai mare agregat de acest iei din țară, întîmpină și ei cu realizări de seamă ziua de 1 Mai. Aplicînd atît în schimburile de zi cit și în cele de noapte inițiativa „Să realizăm planul fiecărei

1N EDITURA POLITICĂ 
A APĂRUT ÎN BROȘURĂ :

Raportul prezentat 
de tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Najionale

— 27 aprilie 1962 —

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej îl felicită pe Petre Dracluc, președintele gospodăriei colective din 
satul Totoiești, comuna Exbiceni, cu prilejul acordării titlului de Erou al Muncii Socialiste.Populară Romînă" și medalia de aur „Secera și Ciocanul", tovarășilor :
Ion Staneiu, președintele G.A.C. „16 Februarie 1933" din comuna Baba Ana, regiunea Ploiești ;
Mihai Bîrliga, președintele G.A.C. din satul Roma, regiunea Suceava ;
Gheorghe Goina, președintele G.A.C. „Viață Nouă”din comuna Sîntana, regiunea Crișana ;
Ion Negoiță, președintele G.A.C. „11 Iunie” din comuna Pechea, regiunea Galați ;
Nicolae Andrei, președintele G.A.C. din comuna Gheorghe Lazăr, regiunea București ;
Petre Draciuc, președintele G.A.C. din satul Totoiești, comuna Erbiceni, regiunea Iași.

★Pentru muncă devotată și rezultatele deosebite obținute în dezvoltarea multilaterală a gospodăriilor agricole de stat pe care le conduc, sporirea producției agricole vegetale și animale, reducerea continuă a prețului de cost, realizarea de beneficii însemnate și livrarea de cantități importante de produse agro- alimentare peste plan, a fost conferit titlul de „Erou al Muncii Socialiste din Republica Populară Romînă“ și medalia de aur „Secera și Ciocanul" tovarășilor :
Dumitru Dumitru, directorul G.A.S. Pietroiu, regiunea București ;
Nicolae Dogaru, directorul G.A.S. Giarmata, regiunea Banat ;
Emerich Szabo, directorul G.A.S. Valea lui Mihai, regiunea

zatorică a gospodăriilor agricole colective, pentru obținerea de producții agricole sporite, creșterea efectivelor, de animale și a productivității lor, pentru contribuția de seamă la fondul central de produse agro- alimentare, a fost conferit prin Decret al Consiliului de Stat ordinul „Steaua Republicii Populare Romîne“ clasa I următoarelor regiuni : Argeș, Bacău, Brașov, 
Crișana, Iași, Maramureș, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Oltenia, Ploiești, Suceava.

Conferirea „ 
clasa

de
și

Ordinului Muncii“
I unor gospodării agricole 

mașiniA 
tractoare și gospodării

agricole colectiverezultatele deosebite obținute, an de an,
stat, stațiuni de

în

Crișana. *muncă devotată și rezultatele deosebite în folosirea mașinilor și utilajelor agricole, producției și ridicarea continuă a producti-Pentru obținute creșterea1.... vității muncii, reducerea prețului de cost, pentru calitatea lucrărilor efectuate și contribuția., la obținerea de recolte sporite, a fost conferit titlul de „Erou al Muncii Socialiste din Republica Populară

Pentrusporirea producției de cereale la hectar, în creșterea efectivelor de animale și a productivității lor, în livrarea de cantități importante de produse agroalimen- tare la fondul central și în realizarea de beneficii peste plan, a următoarelor
GospodăriaBucurești ;
GospodăriaCrișana ;
Gospodăria agricolă de stat Murfatlar, regiunea Dobrogea ;
Gospodăria agricolă de stat Coțușca, regiunea Suceava.

fost conferit „Ordinul Muncii“ clasa I gospodării agricole de stat :
agricolă de stat Andrășești, regiunea
agricolă de stat „Scînteia“, regiunea

★Pentru contribuția însemnată la mărirea producției în gospodăriile agricole colective din raza lor de ac-
(Continuare în pag. VII-a)

Pionierl! aduc sesiunii salutul lor voios

în întreprinderiAdunări

;

(Agerpres)

zi'dăiia la vatra furz’ (Agerpres)

La Uzina metalurgică din Sinaiîa 
a vorbit tov. Ion Popa, secretar, al 

f Comitetului raional Cimpina al P-.'M.R., 
f care a arătat că muncitorii acestei

I
( loc în regiunea Oltenia la Direcția ) l 
f regională C.F.R. Craiova, Institutul jf 
(agronomic și în alte întreprinderi jijjj

[ Adunările

săptămîni cu cel puțin.

4# w/> pșnmi

care au avut ioc sâmbătă l 
f în întreprinderi în cinstea zilei de 1 j 
i Mai s-au desfășurat sub semnul enjtu- j 
f ziasmului cu care întregul nostru po- j 
( por salută măreful eveniment isfqric : J 
i terminarea colectivizării argricufturii. j 
j Vorbitorii care au luat cuvîntul cu J 
f acest prilej au subliniat succesele do-1 
f bîndite in mărirea producției, îmbu- j 
j- năfăfirea calității produselor și redu- ) 
f cerea prețului de cost al acestora. L: 
I La adunarea de la uzinele „Oirivițaj ,1 
C Roșie" a vorbit despre însemnătatea I ; 
f internațională a zilei de 1 Mali tov. j j 
f Ion Cozma, președintele Comitetului JȘ?
• executiv al Sfatului popular al Capi-Jp 
palei. Vorbitorul a relevat contribuția L 
(importantă a colectivului de aici lajl 
(realizările cu care oamenii munciiV
[ din București, întregul nostru popor,A 
( cinstește marea sărbătoare.

• uzine au dat, peste prevederile pïa- j 
f nului, peste 1.280 pompe de Injțecțfe, j
' au redus prețul de cost al pompelor •! I 

cu peste 9 la sută și au sporit produc- jS 
fivifatea muncii cu 11 la sută. J

La adunarea de la uzinele „7 No- j 
iembrie" din Craiova s-a subliniat că j 
muncitorii acestei uzine au trimis a- 
griculfurii, de la începutul anului, mai 

f mult de 4.200 mașini agricole.
Adunări asemănătoare au mai avut J J

• loc în regiunea n;—. 3
f regională C.F.R.
• agronomic si în 
f instituții.

Regiunea
In gospodăriile colective și de stat 

din regiunea București s-a terminat 
semănatul porumbului. Această lu
crare s-a făcut intr-un timp mult 
mai scurt decît în ceilalți Uni. De a- 
semenea, s-au respectat regulile a- 
grotehnice la pregătirea terenului și 
semănat, punîndu-se astfel o teme
lie solidă recoltei din acest an. Acest 
succes se datorește muncii harnice 
a colectiviștilor și mecanizatorilor. 
Pe un număr însemnat de tractoare 
s-a organizat și schimbul doi, fapt 
care a permis ca în timpul nopții să 
se lucreze la pregătirea terenului, iar 
ziua la semănat. Primele care au

Regiunea
CONSTANȚA (coresp. „Scînteil”). 

— în ziua de 28 aprilie Comitetul 
regional de partid Dobrogea a trimis 
o telegramă Sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale în care 
se arată că în gospodăriile colec
tive și gospodăriile de stat din re
giune s-a terminat semănatul po
rumbului. La îndemnul și cu spri
jinul organizațiilor de partid, oa
menii muncii din agricultura re
giunii Dobrogea și-au organizat 
anul acesta mai bine munca în 
campania agricolă de primăvară. 
Buna pregătire a terenului, organi
zarea lucrului în schimburi de zi și 
de noapte pe un mare număr de

o zi mai devreme", zidarii, șamotorf au terminat zidăria ref'z£ctarâ a cauperului nr. 2 cu 15 2pe înainte de dalta stabilită. La Vyna din instalațiile de încălzire a,- aerului lucrările sîțit avansate c-4 12 zile față de plan. în cinstea rrflei de 1 Mai a fost terminată nalulfii.
feconomii și beneficii 

i peste plan
PLOIEȘTI (coresp. „Scî

N/uncitorii, inginerii și tehnicienii din în- 
ti^aprinderile industriale ploieștene au 
'Abținut succese importante în domeniul 
reducerii prețului de cost al produselor. 
/La uzinele constructoare de utilaj pe- 

/frolier „1 Mai“-Ploieșfi s-au realizat 
economii suplimentare la prejul de cost 

/; în valoare de 578.000 lei și beneficii 
peste plan care depășesc 6.000.000 lei. 

i Realizări însemnate au obținut și țne- 
I talurgișfii de la uzina de utilaj chimic 

și petrolier nr. 2, petroliștii de la rafi
năriile Ploiești și Teleajen și colectivele 
din alte întreprinderi.

București
terminat semănatul au fost gospodă
riile colective din raioanele Slobozia 
și Zimnicea.

Succese însemnate au obținut și 
gospodăriile de stat. întreaga supra
față cu porumb s-a semănat cu ma
șina cu clapeți în rînduri drepte 
pentru a se putea executa prășitul 
mecanizat. Gospodăriile de stat Pe- 
rișoru, Bărăganu, Dragalina, Ivă- 
nești au terminat primele semănatul 
porumbului. După terminarea însă- 
mînțărilor, mecanizatorii din nume
roase gospodării de stat au sprijinit 
gospodăriile colective la semănat. în 
aceste zile s-a trecut Ia îngrijirea 
culturilor.

Dobrogea
tractoare, buna deservire și apro
vizionare în cîmp cu semințe și 
carburanți a brigăzilor de mecani
zatori, elanul cu care aceștia au 
muncit au dus la obținerea acestui 
succes.

Primii care au terminat semăna
tul porumbului au fost colectiviștii, 
mecanizatorii și lucrătorii din gos
podăriile de stat din raionul Med
gidia și din unitățile agricole socia
liste aparținînd orașului Constanța. 
Pe rînd apoi au anunțat că au ter
minat semănatul porumbului raioa
nele Istria, Negru Vodă, Hîrșova, 
Tulcea, Adamclisi și Macin.

Șapte raioane din Oltenia
Organizarea muncii în două schim

buri pe mai mult de 900 de trac
toare și folosirea alături de mijloa
cele S.M.T. și a atelajelor gospodă
riilor colective a făcut ca în regiu
nea Oltenia să se însămînțeze pînă 
în prezent cu porumb aproape 90 la 
sută din suprafața planificată. Oda
tă cu însămînțarea porumbului co

lectiviștii au semănat . intercalat 
fasole și dovleci printre porumb pe 
50.000 de ha.

Alte patru raioane din regiunea 
Oltenia au terminat însămînțările : 
Filiași, Vînju Mare, Băileșți și Ca
racal. In total, însămînțările au fost 
terminate în șapte raioane.

Raioanele Brăila si făurci - regiunea GalațiGALAȚI (coresp. „Scînteii“), — După Tecuci și Bujoru, alte două raioane — Brăila și Făurei — din regiunea Galați au raportat terminarea semănatului. Mecanizatorii și colectiviștii din a- ceste raioane au lucrat zi și noapte pentru a însămînța la vreme. La multe S.M.T.-uri, ca Traian, Viziru, lanca și Făurei, s-a organizat munca în două schimburi. Noaptea s-a lucrat la pregătirea terenului.

iar ziua la semănat. După terminarea suprafețelor planificate mecanizatorii de la a- ceste stațiuni au ajutat gospodăriile colective din raza . de activitate a altor S.M.T.- uri.Primii care au terminat semănatul au fost colectiviștii din comunele Gropeni, Valea Cînepii din raionul Brăila și Perișoru, Ni- culești Jianu din raionul Făprei. în total, în raionul Brăila au fost

însămințate 73.781 ha din care 42.162 ha cu porumb, iar în raionul Făurei a fost însămîn- țată cu mazăre, floa- rea-soarelui și porumb o suprafață de 66.792 ha. Pînă ieri au fost în- sămînțate in regiune 375.000 ha din care 240.000 ha cu porumb pentru boabe și siloz. De asemenea, au raportat terminarea campaniei de însămînțări și 30 gospodării de stat din regiune.
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SCÎNTEIA Nr, 5513
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Cuvîntul tovarășului Ion Gheorghe Maurer
Tovarăși depuîafl țl deputate,Am (ascultat cu toții cu emoție și interes j deosebit expunerea tovarășului Ghfeörgihe Gheorghiu-Dej, care- a făcut O' anăljză! aprofundată a evoluției construcției socialiste' în țara noastră, evoluție ce se împlinește prin .evenimentul de importanța istorică; în. .viața .partidului și poporului' nostru și căruia îi sînt consacrate dezbaterile actualei sesiuni extraordinare a Mariî Adunări Naționale : terminarea cu surges a transformării spcia.liste a agriculturii. ^Tovarășul Gheorghiu-Dej a subliniat în çxpunerëa sa faptul ;că încheierea procesului de făurire a relațiilor, de producție .socialiste în toate ramurile eço- nomiei • naționale, de creare a economiei socialistei unitare, ■ reprezintă , o victorie măreață me frontul desăvîrșiții construcției socialiste. Această victorie demonstrează, desigur, (justețea politicii partidului nosteju de construire a socialismului, de întărire1, continuă a alianței muncito- rești-țărănQști, deschide perspective nelimitate dezvoltării forțelor de producție în agricultură,, creșterii producției și' productivității muncii agricole pentru satisfacerea din belșug cu produse agroalimentare a nevoilior populației, pentru ridicarea necontenita a bunăstării poporului,Este neîndoios că noua etapă de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste pune în fața partidului, a tuturor oamenilor muncii, sarcini mult sporite, de mare răspundere cu privire la consolidarea și dezvoltarea conținură a unităților agricole socialiste și la creșterea considerabilă a producției vegetale și animale.După cum ați -.văzut, expunerea a înfățișat o serie de probleme de bază ale dezvoltării agriculturii noastre, a dat soluții pentru rezolvarea acestor probleme și indicații care vor ..^călăuzi munca i succes _ „ — ----- —pentru ridicarea pe-o treaptă superioară a agriculturii noastre-, pentru valorificarea deplină a .marilor poesibilități de care dispune agricultura socialistă.în cuvîntul meu mă voi ocupa numai, și în scurt, de problemele reorganizării conducerii agriculturii, cuprinse, de altfel, în proiectul de lege sțupus aprobării domniilor voastre. Ați văzut că schimbarea radicală a sistemului actual de organizare a conducerii agriculturii este impusă de situația nou creată ca urmare a transformării socialiste a sattilui și a încheierii colectivizării. Ministerul Agriculturii, ca și organele agricole din subordinea sa, și-au păstrat ‘aproape neschimbată forma veche de organizare, compatibilă cu o agricultură în care predominantă era proprietatea individuală. Pe măsură ce agricultura noastră intra mai adine în socialism, se vădea cu mai mare putere că acest sistem de conducere este depășit, că el rămîne din ce în ce mai mult în urma vieții.In acele condiții, cînd agricultura era practicață de proprietari individuali de pămînt, organizarea rațională a producției agricole, sporirea -ei, introducerea. în, acest scop a unor metode avansate de. muncă era, mai ales, treaba fiecărui producător. Creat în asemenea condiții. Minierul Agriculturii nu putea să aibă un rol hotărîtor în rezolvarea problemelor principale ale producției agricole și reușea din ce în ce mai puțin să rezolve cu succes sarcinile ce-i reveneau ca organ de conducere a agriculturii țării noastre, agricultură în care sectorul socialist creștea vertiginos. Tocmai acest fapt constituie esența nepotrivirii dintre forma de organizare a conducerii agriculturii, formă pe care o înlocuim astăzi, și dezvoltarea socialistă a agriculturii noastre.în condițiile agriculturii caracterizate prin proprietatea individuală asupra pămîntului. în țara noastră, mai ales, agronomul, omul cu studii agricole superioare era împins în afara procesului propriu- zis de producție agricolă, el era sortit să devină un cadru funcționăresc. Măsura luată de partid de a trimite specialiști agricoli- să îndrume nemijlocit și să sprijine efectiv cu cunoștințele lor unitățile agricole socialiste în rezolvarea problemelor concrete ale producției agricole este o repunere în cadrul firesc a acestor- specialiști.Am amintit principalele cusururi ale sistemului pe care-1 părăsim pentru a pune mai puternic în lumină necesitatea schimbării radicale a acestuia, necesitatea înlocuirii lui cu o formă nouă de conducere corespunzînd etapei de dezvoltare a agriculturii care începe odată cu încheierea procesului de colectivizare.Concepția de bază a acestei noi organizări a conducerii agriculturii, concepție atît de luminos expusă în cuvîntarea tovarășului Gheorghiu-Dej, este aceea de a strînge la un loc elementele cele mai capabile, oameni de știință, specialiști de înaltă calificare, de a atrage la conducere celé mai pregătite cadre care lucrează efectiv în unitățile de producție, dînd a- cestora sarcina de a stabili căile și mijloacele cele mai potrivite pentru ridicarea la un nivel cît mai înalt a agriculturii. A- ceasta va avea ca principal efect, pe de o parte, asigurarea unei conduceri deosebit de competente, strîns legată cu cercetarea științifică și cu activitatea unităților productive, iar pe de altă. carte, crearea — în conducerea agriculturii — a unui cadru cu mult mai larg inițiativei celor ce realizează practic, concret și efectiv, producția agricolă.în mod deosebit, aș vrea să subliniez aici caracterul inovator, spiritul creator care a animat măsurile privind reorganizarea conducerii agriculturii. Această reorganizare este o formulă proprie partidului nostru, inițiată de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Noua formă de organizare a conducerii agriculturii, rezultată din propria noastră experiență, reprezintă una din măsurile structurale în organizarea economiei și soluționează lucrurile într-un mod principial just și original. Ea constituie o contribuție adusă de noi la rezolvarea uneia dintre cele mai importante probleme ale statului socialist, problema conducerii agriculturii. Pentru că, tovarăși, legînd conducerea agriculturii pe diferite trepte cu baza acesteia — unitatea de producție, cu cele mai valoroase elemente .care lucrează în unitățile de producție și în cercetarea științifică, cu cei care .lucrează nemijlocit în gospodăriile colective, în gospodăriile de stat, stațiuni de mașini și tractoare, stațiuni experimentale, toți aceștia vor aduce în organele de conducere bogata lor experiență, ceea ce va da posibilitatea adoptării unor hotărîri juste, izvorîte din nevoile reale ale producției noastre agricole.

, i multă vremenoastră (pentru înfăptuirea cu a sar-oinilor ce ne stau în față,

Faptul- că aceste hotărîri vor trebui să fie transpuse înșiși .cei. ce le-au elaborat directive viață deȘi în... constituie oputernică garanție a înfăptuirii lor și este în ■ același timp una din importantele caracteristici ale sistemului propus. După: cum vi ș-a arătat, pentru conducerea centrală a agriculturii se înființează. Consiliul Superior al Agriculturii ca organ al Consiliului de Miniștri, iar - pe pian regional și raional, consiliile agricole regionale și raionale ca organe ale sfaturilor populare. Organele de conducere a agriculturii de la centru, de la regiune și raion sînt organizate pe baza acelorași principii și prin aceasta vor asigura conducerea cea mai calificată și cea mai eficientă în toate unitățile agricole socialiste, ținînd . seama de specificul condițiilor de producție locale.Consiliul Superior al Agriculturii, ca și celelalte organe de conducere, va fi organizat pe secții, corespunzător principalelor ramuri și probleme ale agriculturii : fond funciar și organizarea teritoriului, cereale, și plante tehnice, horti- viticu.ltură, creșterea animalelor, mecanizarea agriculturii, învățămînt și propagandă agricolă și secția gospodăriilor de stat. Un număr restrâns dintre membrii secțiilor va lucra permanent în cadrul Consiliului Superior al Agriculturii. Consiliul va avea de asemenea o comisie pentru coordonarea planului și pentru problemele economice, alcătuită din reprezentanții secțiilor de specialitate.O caracteristică importantă a acestui sistem de conducere este, între altele, aceea că el dă posibilitatea folosirii judicioase a cadrelor care îl compun, îngăduind strîn- gerea a numai o parte dip membrii consiliului pentru dezbaterea problemelor u- nei ramuri, ale unui sector, ale' activității dintr-o regiune sau dintr-un raion, fie la centru, fie la fața locului, în regiunea sau raionul care sînt supuse analizei. în ple- nul său, Consiliul Superior al Agriculturii se întrunește cel puțin de două ori pe an.Dezbaterea în Consiliu a celor mai eficiente căi de sporire a producției agricole, a celor mai înaintate metode agrotehnice, zootehnice și de folosire rațională a mijloacelor mecanizate, va constitui — după cum ați văzut — un larg și sistematic schimb de experiență asupra rezolvării practice a problemelor concrete ale producției, asupra posibilităților de a smulge roade cît mai bogațe pămîntului fertil al țării noastre.Prin reorganizarea propusă, organele de conducere ale agriculturii vor fi eliberate de o serie de lucrări administrative care au încărcat pînă acum activitatea Ministerului Agriculturii și a organelor agricole locale și care vor fi trecute altor organe. Cu titlu de experiență, problemele evidenței statistice vor fi preluate de către Direcția Centrală de Statistică, atribuțiile de asigurare a condițiilor necesare realizării anumitor sarcini de producție vor fi preluate de către întreprinderi economice profilate special pentru aceasta.Eliberarea noului organ de conducere a agriculturii de asemenea activități îi.va da posibilitatea să-și concentreze toată atenția asupra problemelor principale ale producției agricole, asupra căutării și definirii celor mai avansate metode de muncă, asupra generalizării experienței înaintate.Ca organ al Consiliului de Miniștri, trebuie subliniat că dispozițiile și recom.andăr rile Consiliului Superior al Agriculturii sînt obligatorii pentru consiliile agricole regionale și raionale, pentru toate orga-

nele și unitățile agricole, pentru toți lucrătorii din gospodăriile de stat, stațiunile de mașini și tractoare, institutele de cercetări agricole. Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și raionale sînt obligate să aplice dispozițiile și recomandările Consiliului Superior al Agriculturii.Ținînd seama de rolul pe care îl au gospodăriile agricole de stat ca model de gospodărie socialistă, de sarcinile ce le revin în aprovizionarea gospodăriilor agricole colective cu semințe de soi, material să- ditor, animale de rasă, precum și de contribuția lor la formarea fondului central de produse agricole, se va organiza în cadrul Consiliului Superior al Agriculturii — Trustul central al gospodăriilor agricole de stat ca unitate economică lucrativă pentru a duce la îndeplinire hotărîrile Consiliului Superior al Agriculturii cu privire la activitatea gospodăriilor agricole de stat.Pe regiuni se vor înființa unul sau mai multe trusturi, conduse de un consiliu format din directorii gospodăriilor agricole de stat.în vederea asigurării unei conduceri unitare a stațiunilor de mașini și tractoare, repartizării și folosirii cît mai bune a mijloacelor mecanizate va funcționa, în subordinea Consiliului Superior al A- griculturii, Trustul stațiunilor de mașini și tractoare.în cadrul regiunilor, munca S.M.T. va fi condusă de sfaturile populare prin intermediul serviciilor S.M.T. din cadrul Consiliilor Agricole Regionale, servicii ce sînt subordonate și Trustului stațiunilor de mașini și tractoare.Din concepția nouă de reorganizare a conducerii agriculturii rezultă că, în rezolvarea sarcinilor ce stau în fața sa în etapa actuală, crește și mai mult răspunderea comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale și raionale pentru dezvoltarea armonioasă și continuă a unităților agricole socialiste, pentru folosirea rațională a mijloacelor de producție și, în primul rînd, a pămîntului, pentru sporirea producției agricole și livrarea produselor la fondul central al statului.Nu încape nici un fel de îndoială că o asemenea schimbare a sistemului de conducere, care reprezintă o reformă deosebit de adîncă într-un sector așa de important și complex, este singura în măsură să asigure rezolvarea cu succes a sarcinilor ce ne revin în această nouă etapă de dezvoltare a agriculturii, pentru că ea corespunde pe deplin unei necesități o- biective dar în același timp și unor posibilități reale și bine verificate. Aceasta nu înseamnă că pe parcurs nu va putea să se ivească — într-unul sau altul din punctele de detaliu — necesitatea unor ajustări a sistemului de organizare a conducerii agriculturii, păci viața însăși este aceea care ne va învăța cum să perfecționăm acest sistem. Sigur este însă că noul sistem de organizare a conducerii agriculturii, îmbunătățit și perfecționat continuu prin experiența punerii lui în aplicare, va asigura ô strînsă legătură a organelor de conducere cu practica, cu nevoile unităților agricole socialiste, va crea posibilități nelimitate pentru introducerea pe scară largă în producția a- gricolă a metodelor celor mai avansate, va contribui activ la creșterea continuă a producției, la consolidarea și dezvoltarea gospodăriilor agricole colective, va ridica agricultura noastră pe o treaptă de dezvoltare. (Cuvîntarea a subliniată cu puternice aplauze).

daf în același timp pune în fața noastră sarcini noi, de mare răspundere, pentru consolidarea rezultatelor obținute, tru a face din toate gospodăriile tive unități puternice, dezvoltate, ritoare.Aș vrea să-mi spun părerea în tură cu citeva din problemele prezentate în fața Marii Adunări Naționale. Sînt întru totul de acord și sprijin cu căldură măsurile menționate cu nrivire la reorganizarea conducerii agriculturii. Și noi am simțit neajunsurile vechii forme de organizare a conducerii agriculturii, care nu mai corespunde condițiilor create ca urmare a încheierii colectivizării.Deosebit de importante sînt măsurile luate de' conducerea partidului pentru redistribuirea trimiterea lor acolo unde se agricole. Pînă noastră aproape două treimi din numărul gospodăriilor agricole colective nu aveau ingineri. în prezent, ca urmare a măsurilor luate de partid, fiecare gospodărie colectivă are cel puțin un inginer.Măsurile de reorganizare a conducerii a- griculturii, de deplasare a centrului de greutate al activității și a cadrelor spre u- nitățile productive, precum și celelalte măsuri vor avea fără îndoială efecte pozitive neîntîrz-iate. Atragerea directă la conducerea agriculturii în Consiliul Superior al Agriculturii, precum și în consiliile agricole regionale și raionale, a unor cadre cu experiență care lucrează efectiv în producție va asigura competența necesară acestor organe, rezolvarea operativă a problemelor pe care le ridică practica agricolă, generalizarea pe scară tot mai largă a experienței înaintate, legarea tot rpai strînsă a cercetării științifice de nevoile producției.în Raport au fost menționate principalele căi pentru consolidarea economico- organizatorică a gospodăriilor agricole colective, pentru sporirea producției și productivității în agricultură în vederea îndeplinirii sarcinilor stabilite de cel de-al III-lea Congres al partidului nostru. Aceste indicații vor constitui o călăuză prețioasă pentru comitetul de partid al regiunii noastre, pentru unitățile agricole, pentru toți cei ce lucrează în agricultură. Ele evidențiază rezervele importante existente la dispoziția noastră pe care va trebui să le valorificăm într-un timp cît mai scurt. Experiența gospodăriilor fruntașe din re

pen- colec- înflo-legă-

cadrelor de specialiști și în gospodăriile colective, hotărăște soarta producției nu de mult, în regiunea

giune confirmă justețea și caracterul realist al lite.Așa cum s-a arătat și podăriile colective din regiunea noastră au acumulat o experiență pozitivă în folosirea culturilor intercalate. Anul trecut, pe întreaga suprafață cultivată cu porumb boabe, culturile intercalate ne-au adus o producție suplimentară de 5.000 tone fasole și 500.000 tone dovleci, fără a se diminua producția de boabe. Și în viitor vom folosi cu încredere metoda culturilor intercalate.Și în regiunea noastră mai sînt multe de făcut pentru folosirea rațională a fondului funciar. Avem circa 75.000 hectare terenuri în pantă și erodate care prin terasare pot fi plantate cu viță de vie și pomi fructiferi. De asemenea, prin lucrări de hidroameliorații se pot reda agriculturii suprafețe însemnate, care în prezent nu pot fi folosite.O creștere însemnată a producției se poate realiza prin extinderea mecanizării lucrărilor agricole în zootehnie, îmbunătățirea activității S.M.T., ameliorarea e- fectivelor de animale la toate speciile.în regiunea noastră oile sînt o specie de animale care dau rezultate din cele mai- bune. Preocuparea noastră principală în această direcție este ameliorarea continuă a efectivelor în vederea creșterii producției de lînă și îmbunătățirea calității ei. Pentru aceasta am introdus și extins metoda însămînțărilor artificiale la oi, folosind berbeci Merinos de Palas de înaltă valoare zootehnică. în anul 1961, peste 93 la sută din oile proprietatea gospodăriilor agricole colective au fost însămânțate artificial.
Tovarăși,în fața noastră se deschid perspective luminoase, însufl.ețitoare și pe deplin, realizabile.Sub conducerea înțeleaptă a partidului, oamenii muncii din regiunea Dobrogea își vor spori și mai mult eforturile în muncă pentru desăvîrșirea construcției socialiste, pentru- întărirea și înflorirea patriei: noastre dragi, pentru fericirea și bunăstarea harnicului și talentatului nostru popor.In calitate de deputat al Marii Adunări Naționale, aprob din toată inima și votez cu încredere documentele supuse dezbaterii actualei sesiuni.

acestor indicații sarcinilor stabi-în Raport, gos-
țărănimea muncitoare își amintește cu amărăciune, timpurile cînd în Romînia burghezo-moșierească domneau exploatarea, mizeria și sărăcia. Numai în regiunea Oltenia, în trecut 870 de moșieri stăpîneau 460.153 ha terenuri dintre cele mai fertile în timp ce 130.000 de familii de țărani dețineau în medie pe familii mai puțin de 1' ha pămînt.în anii puterii populare regiunea Oltenia, ca și celelalte regiuni ale țării, a că« pătat o înfățișare nouă. Volumul producției globale industriale a regiunii este în acest an de 15 ori mai mare decît în anul 1938. Au luat ființă 18 stațiuni de mașini și tractoare, 48 de gospodării de stat care dispun laolaltă de peste 4.200 de tractoare moderne și alte mașini agricole. Acțiunea culturală se desfășoară pe un front larg. In regiune, s-a dezvoltat considerabil baza materială a învățămîntului și culturii. Numai din 1950 pînă în prezent au fost con« struite 322 de școli, 271 de cămine culturale și alte edificii culturale. In prezent sînt în regiune 227 cinematografe săteștii față de nici unul în trecut.

nouă fost
Cuvîntul deputatului Vasile Vițeii

Dobrogea)agroalimentare la fondul centralizat al statului. Față de anul 1937, anul trecut gospodăriile colective au livrat statului pe bază de contract de 4 ori mai mult grîu și porumb, de 10 ori mai multă floarea- soareiui. de 15 ori mai mult lapte de vacă și de oaie, de 8 ori mai multă lînă. de 5,5 ori mai multă carne.Dezvoltarea gospodăriilor agricole colective este oglindită în continua creștere a fondului de bază, a averii obștești și a veniturilor bănești. Fondul de bază a cres- la de la în

(regiuneaîncheierea procesului de colectivizare a agriculturii, eveniment care a umplut de bucurie inimile oamenilor muncii din patria noastră, constituie una din victoriile cele mai importante ale partidului și poporului nostru. Prin bilanțul mărețelor realizări obținute și prin tabloul însufle- țitor al perspectivelor ierea colectivizării pe Raportul prezentat de Gheorghiu-Dej este o mobilizatoare la noi pentru aplicarea în viață a politicii partidului nostru.Vă rog să-mi permiteți ca în numele oamenilor muncii din regiunea Dobrogea — muncitori, țărani colectiviști, intelectuali — să exprim sentimentul de adîncă recunoștință față de politica înțeleaptă a partidului, față de conducerea partidului și statului nostru, care îndrumă cu consecventă poporul pe drumul luminos al desăvîrșirii construcției socialismului în scumpa noastră patrie.Succesele obținute în regiunea Dobrogea, unde colectivizarea agriculturii s-a încheiat acum 4 ani, ilustrează cît se poate de convingător justețea politicii marxist- leniniște a partidului nostru, evidențiază cu deosebită forță ce transformări profunde determină colectivizarea în viața satelor noastre.Este cunoscută trista faimă pe care o avea în trecut Dobrogea, pămînt arid, sărăcăcios, bătut de vînturi aspre și lipsit de apă, o populație care trăia în adîncă mizerie. Socialismul a deschis perspective nebănuite și de neconceput în condițiile regimului burghezo-moșieresc pentru dezvoltarea agriculturii, pentru creșterea considerabilă a producției agricole. în trecut în Dobrogea producțiile de grîu și porumb nu depășeau 440 și 770 kg la hectar. în anul 1961 — în condiții climaterice nu dintre cele mai favorabile — gospodăriile colective din regiune au obținut, în medie, 1410 kg grîu și 2272 kg porumb boabe la hectar. Mai bine de 100 gospodării colective au obținut producții medii de peste 3.000 kg. porumb boabe la hectar în teren neirigat.în domeniul creșterii animalelor, am moștenit de la regimul burghezo-moșieresc o situație cît se poate de grea. E suficient să arătăm că mai mult de jumătate din gospodăriile țărănești din Dobrogea nu aveau nici o vacă. Puținele animale existente erau de rase inferioare, producția de lapte nu depășea 400 litri în medie anual de fiecare vacă Colectivizarea agriculturii a dus la creșterea continuă a efectivelor de animale, ameliorarea raselor și obținerea unor producții sporite de la fiecare animal. Numai în patru ani numărul taurinelor a crescut de peste 5 ori, al vacilor de peste 10 ori, al porcilor de peste 8 ori iar al oilor de 3 ori.Sporirea producției de cereale, creșterea numărului de animale și a productivității acestora au dat posibilitatea ca gospodăriile din regiune să contribuie, de la an la 
an, cu cantități tot mai mari de produse

deschise de înche- care le înfățișează, tovarășul Gheorghe puternică chemare •înfăptuiri în lupta çut de la 161.000.000 lei în 1957 544.000.000 lei în 1961 ; raportat la suta hectare, fondul de bază a crescut 103.000 lei în 1961 față de 32.800 lei 1957. în aceeași perioadă, averea obștească a crescut de la 249.400.000 lei la peste 900.000.000 lei, iar veniturile bănești de la 125.000.000 lei la 539.000.000 lei. Numărul gospodăriilor colective milionare și multimilionare a crescut de la' 14 în 1957 la 208 în 1961.Un element deosebit de semnificativ, care exprimă progresul gospodăriilor agricole colective pe calea consolidării lor economice îl constituie creșterea contribuției proprii la cheltuielile de investiții. Din investițiile de 800.000.000 lei, făcute în perioada 1958—1961, gospodăriile agricole colective au contribuit din fonduri proprii cu 582.000.000 lei, adică cu 73 la sută.Consolidarea economico-organizatorică a gospodăriilor agricole colective a determinat creșterea considerabilă a nivelului de trai material și cultural al colectiviștilor. S-a schimbat an de an fața satelor din regiunea noastră. Peste 46.000 de familii de colectiviști și-au construit case noi, lumina electrică a pătruns în majoritatea satelor. Colectiviștii se îmbracă și se hrănesc mai bine, trăiesc o viață civilizată ; în aproape toate satele s-au construit sau se construiesc cămine culturale, școli noi, dispensare, peste tot se desfășoară din plin acțiunea de înfrumusețare a satului.Mii și mii de țărani colectiviști frecventează astăzi cu regularitate bibliotecile, vizionează spectacolele de teatru, filmele. Colectiviștii participă la activitatea cultural-educativă de masă, în brigăzi artistice de agitație, în echipe de teatru și alte formații de amatori.în procesul de colectivizare și întărire economică a gospodăriilor agricole colective se formează și se dezvoltă noua conștiință a țăranului colectivist, o nouă atitudine față de muncă, o grijă tot mai mare pentru apărarea și dezvoltarea proprietății obștești.Iată, tovarăși, adus socialismul gene. Iată în ce nețărmurite a țărănimii noastre în politica partidului nostru.în Raportul său, ■' tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat că încheierea colectivizării agriculturii în țara noastră deschide noi perspective Și posibilități,

foarte pe scurt, ce a în satele noastre dobro- constă izvorul încrederii

Cuvîntul tovarășului Ion Negoiță
(președintele G. A. C. 

regiunea Galați)
din comuna Pechea,

In primul rînd țin să mulțumesc conducerii partidului și statului nostru pentru marea cinste ce mi s-a făcut de a participa la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, care are loc în condițiile cînd întregul popor sărbătorește o mare victorie — încheierea procesului de colectivizare a agriculturii.Cei 13 ani de existență a gospodăriei noastre colective demonstrează din plin > justețeaf. politicii partidului npstru dé. construire a socialismului la sate. Viața nouă, plină de bucurii și lipsită de grija zilei de mîine pe care o trăiesc colectiviștii noștri astăzi, a făcut să crească și mai mult încrederea lor în politica partidului nostru drag.în cîteva cuvinte vreau să arăt ce schimbări mari s-au petrecut în viața țăranilor noștri în timpul care a trecut de la unirea noastră în gospodăria colectivă.în condițiile gospodăriei individuale, țăranii muncitori din comuna noastră obțineau de pe peticele lor de pămînt doar 600—800 kg grîu și cel mult 1.000 kg porumb boabe la hectar și acesta în cazul cel mai fericit. Astăzi pe ogoarele întinse ale gospodăriei colective, lucrate cu mijloace mecanizate, puse la dispoziție de stat, harnicii noștri colectiviști, aplicînd regulile agrotehnice, reușesc ca an de an să obțină producții tot mai mari. Am ajuns în anul 1961 să recoltăm peste 1.600 kg. grîu la hectar de pe o.suprafață de 1.300 ha, peste 3.000 kg porumb boabe la ha de pe 1.500 ha și peste soarelui la hectar de pe ha. Rezultă deci, că la turi, producția a crescut Și aceasta nu este limita posibilităților noastre..Creșterea producției vegetale a creat condițiile necesare dezvoltării sectorului zootehnic — principală ramură aducătoare de venituri bănești a gospodăriei noastre colective. Ținînd seamă de indicațiile date de partid, noi am dat în ultimii ani o aten- ' ție mai mare dezvoltării sectorului zootehnic. La început, țăranii noștri nu erau convinși de necesitatea dezvoltării acestui sector. în rîndul lor exista concepția greșită că prin partea locului vitele de rasă nu rezistă și că o vacă nu poate da mai mult de 2—3 litri lapte pe zi. Această mentalitate îi făcea pe colectiviști să nu îmbrățișeze munca de îngrijitor. Nu a fost deloc ușor pentru noi să învingem asemenea mentalitate. Consiliul de conducere, îndrumat de organizația de partid și cu sprijinul, inginerului zootehnic, a desfășurat o muncă susținută și plină de răbdare în rîndul colectiviștilor. Primii care au înțeles importanța dezvoltării sectorului zootehnic, au fost comuniștii care au atras după ei și pe ceilalți colectiviști. Astăzi, printre cei mai prețuiți și stimați oameni din gospodăria noastră se află crescătorii de animale. Noi ne mîndrim cu îngrijitori ca Petrache Manea, Manolache Mihai, cursul

1.500 kg floarea- suprafața de 350 principalele cul- de două, trei ori.

Ion Radu și mulți alții care în anului trecut au obținut de la fie-

care vacă furajată peste 3.500 litri lapte și s-au angajat, că în acest an vor obține ■ 4.000 litri lapte de fiecare vacă față de 1-.200—1.500 litri cît se obțineau cu 3 ani în urmă.Muncind pentru traducerea în viață- a sarcinilor trasate de partid îp domeniul creșterii animalelor, colectiviștii noștri și-au propus ca în 1965 să ajungă la încărcătura de 46 bovine la 100 de ha din care 20 vaci cu lapte.Sporirea producției agricole, vegetale și animale, a dus la creșterea în ritm rapid a averii obștești. Sînt întru totul de acord cu cele arătate de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, că averea obștească este singura cale a dezvoltării gospodăriei colective și a creșterii bunăstării, colectiviștilor. Experiența noastră ne-a demonstrat din plin acest lucru. Dacă în anul 1958 averea obștească a gospodăriei noastre era de numai 4 milioane lei. iar valoarea zilei- muncă se ridica la 23 lei, în anul 1961 averea obștească a fost de peste 10 milioane lei, ceea ce ne-a permis să mărim valoarea zilei-muncă la 37 lei. în gospodăria noastră se dau lunar colectiviștilor avansuri bănești. Datorită hărniciei colectiviștilor, noi am obținut în anul 1961 venituri bănești în valoare de 7 milioane, din care peste 3 milioane lei numai din sectorul zootehnic.Dezvoltarea averii obștești, creșterea valorii zilei-muncă au făcut ca viața colectiviștilor Cine a comună menilor unde existau 20 de cîrciumi și o singură școală, și aceea necorespunzătoare, poate să-și dea seama ce a făcut partidul pentru noi. Avem astăzi în comună 4 școli elementare, o școală medie, spital dotat cu aparatură modernă. Comuna noastră este complet electrificată. Numai în ultimii trei ani s-au construit peste 1.500 case noi. Fiecare colectivist din gospodăria noastră cunoaște că realizările, obținute, pe care le-am prezentat foarte pe scurt în fața sesiunii, se datoresc aplicării politicii juste a partidului nostru, ajutorului simțit din partea eroicei noastre clase muncitoare pe care l-am primit permanent, încă la crearea gospodăriei colective.Privim viitorul cu toată încrederea sîntem siguri că ceea ce ne propunem fi realizat pentru că permanent avem drumarea partidului. Ne angajăm ca în acest reale, lapte, carne tele pe care colectiviștii m-au împuternicit să le aduc la cunoștința sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale.Doresc să exprim aici din toată inima, hotărîrea mea și a colectiviștilor din Pechea de a munci neobosit pentru înfăptuirea hotărîrilor ce vor fi adoptate la siune.

noștri să se schimbe din temelii, cunoscut comuna noastră înainte, de foști argafi, cu majoritatea oa- analfabeți, cu case sărăcăcioase,

deȘi va în-an să vindem statului 600 tone ce- 400 tone floarea-soarelui, 10.000 hl 300 tone carne, din care 160 tone de porc. Acestea sînt angajamen-

Cuvîntul deputatului Ion Predescu
(regiuneaascultat cu adîncă satisfacție Ra- prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej colectivizării și agriculturii.Fiecare om al trăiește sentimente de zînd că într-o perioadă porul nostru a parcurs Privind înainte el vede tot mai limpede și mai clar viitorul luminos al bunăstării și fericirii, viitorul socialismului victorios.Hotărîtoare pentru rezultatele obținute în construcția socialistă la sate a fost și este politica leninistă promovată de partidul nostru. Industrializarea socialistă, dezvoltarea cu precădere a industriei grele cu pivotul ei industria constructoare de mașini a asigurat avîntul impetuos al întregii economii, precum și baza tehnico-materială necesară transformării socialiste a satului.

Am portul cu privire la încheierea reorganizarea conduceriimuncii din patria noastră mare bucurie vă- relativ scurtă po- un drum glorios.

se-
Oltenia )Realizările obținute în construcția cialistă exprimă pe deplin justețea și clarviziunea politicii partidului nostru care cu 13 ani în urmă, la Plenara C.C. din 3—5 martie 1949, a stabilit precis linia generală a partidului în construcția socialistă a satului.în munca de colectivizare a agriculturii partidul nostru a îndrumat consecvent țărănimea spre forme simple de cooperare în producție — așa cum au fost întovărășirile agricole — care au avut menirea, să. educe țărănimea muncitoare în spiritul muncii în comun.Puternicul sprijin material acordat țărănimii muncitoare de statul nostru democrat popular, sprijin constînd în tractoare și mașini agricole, cadre de ingineri, credite, materiale de construcții, animale de rasă, semințe selecționate etc., au ușurat și grăbit trecerea acesteia pe drumul agriculturii socialiste.Au apus de mult timpurile despre care

so-

Tovarăși depufafl șl Invlfafl,în ziua de 9 martie a.c., în numele oa« menilor muncii din regiunea noastră, co« mitetul regional de partid și sfatul popu-. Iar regional au raportat Comitetului Cen« trai al Partidului Muncitoresc Romîn/ tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, încheierea procesului de colectivizare a regiunii. Peste 340.000 de familii de țărani muncitori s-au unit în 619 lective și muncesc laolaltă lion hectare teren arabil.Vorbind de la această despre rezultatele obținute în domeniul făuririi și dezvoltării agriculturii socialiste, exprimăm recunoștința profundă a oamenilor muncii din regiunea Oltenia și devotamentul lor nestrămutat față de conducerea leninistă a partidului nostru care ne-a îndrumat cu grijă părintească și ne-a ajutat la organizarea unei vaste munci politice în. vederea încheierii procesului de colectivizare a agriculturii. Regiunea noastră a primit un sprijin prețios în domeniul organizării muncii în G.A.C. prin repartizarea unui însemnat număr de specialiști din agricultură, tractoare, mașini agricole, credite și altele.încheierea colectivizării agriculturii deschide largi perspective, pentru dezvoltarea economică a regiunii noastre care dispune de condițji naturale și economice favorabile pentru dezvoltarea unei agriculturi intensive. Pe o suprafață de peste 2 milioane de hectare, se îmbină armonios' cele mai variate forme de relief, în care tipurile de sol se succed de la cîmpie către munte, paralel cu zonele de climă și vegetație. Ținînd seama de toate acestea noi îndrumăm gospodăriile colective spre dezvoltarea acelor ramuri de ‘producție care valorifică cel mai bine condițiile specifice fiecărei unități. •> ■în regiunea Oltenia există posibilități largi de creștere a producției agricole și în primul rînd a cerealelor. Pornind de la sarcinile, trasate de Congresul al III-lea al partidului, comitetul regional, de partid și sfatul popular regional, au luat măsuri ca prin folosirea din plin a fondului funciar și. practicarea unei agriculturi raționale să creștem în mod considerabil producția agricolă și în special pe cea de grîu și porumb. Experiența unor gospodării de stat și colective fruntașe, cum sînt cele din comunele Băilești, Redea, Segarcea, Seaca de Cîmp, Goicea, Gruia, Rast și altele, care au obținut anul trecut producții medii la porumb de 3.500—5.100 kg la hectar, dovedesc că sînt posibilități să se obțină recolte sporite.Pe baza studiului ce se efectuează în regiune s-a prevăzut profilarea gospodăriilor colective în funcție de condițiile eco- nomico-naturale, îmbunătățirea sistemului de lucru al solului și folosirea rațională a pămîntului.în regiune există posibilități ca pînă în 1965 să fie redate agriculturii prin îndiguiri, desecări, defrișări de arborete și vii hibride degradate circa 50.000 ha teren. Pe dealurile supuse eroziunii din raioanele situate în zona de deal a regiunii, ca : Tr. Severin, Baia de Aramă, Tg. Jiu, Stre- haia, Gilort, Oltețu, Balș, Filiași, au început și plantările în masiv de pomi și viță de vie. Aceleași măsuri le-am luat și pentru valorificarea nisipurilor care se întind pe Valea Dunării și- în stînga Jiului.Regiunea noastră dispune de condiții prielnice și pentru creșterea animalelor ; avem o puternică bază cerealieră, precum și întinse suprafețe de pășuni și finețe na-* turale în zona de deal și în golurile de munte.Folosind creditele acordate de stat și fondurile proprii, gospodăriile colective din, regiunea noastră și-au sporit an de an e- fectivul de animale. Dacă în 1960 în G.A.C. efectivul de vaci era de aproape 11.000 de capete, în anul 1961 s-a dublat, iar în anul 1965 va ajunge la pește 90.000, ceeg ce reprezintă o încărcătură de: circa 11 vaci la suta de hectare.Printre regiunile care au posibilități mari pentru creșterea porcilor se numără și regiunea Oltenia. Dezvoltarea, culturilor cerealiere, creșterea producției la hectar, folosirea pe scară largă a culturilor intercalate și în special a bostănoa- selor, creează posibilitatea să- mărim efectivul porcinelor la gospodăriile, colective încă din acest an la 215.000 față de. 70.000 cît am avut anul trecut, putînd astfel să livrăm o cantitate dublă de carne de porc.Deși în domeniul zootehniei am obținut unele rezultate bune, ele- încă nu ne mulțumesc. Mai trebuie să facem încă eforturi pentru a mări productivitatea, animalelor . și în special pentru a ridica producția de lapte pe cap de vacă furajată.
Tovarăși,Reorganizarea conducerii, agriculturii, repartizarea mai justă a specialiștilor din agricultură, profilarea învățămîntului a- grozootehnic de masă, vor duce la o folosire mai rațională a cadrelor existente, la consolidarea economico-organizatorică a unităților socialiste.Crearea Consiliului Superior al Agriculturii, a consiliilor agricole regionale și raionale cu participarea celor mai pregătite cadre care lucrează nemijlocit în. producție, precum și legătura directă dintre conducere și unitățile productive vor permite un larg și sistematic schimb de experiență, găsirea celor mai bune căi de sporire a producției agricole la hectar și pe cap de animal.Convins fiind că hotărîrile ce vor fi a- doptate de către actuala sesiune a Marii Adunări Naționale vor duce la un avînt și mai puternic al agriculturii, mă declar întru totul de acord cu ele și le votez cu toată încrederea.

gospodării co- aproape 1 mi-înaltă tribună
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Cînd am plecat din Cîrja Bîrladului la București pentru a participa la această Mare Adunare, colectiviștii din gospodăria noastră mi-au spus : să arăți acolo, în fața celui mai înalt sfat al țării, recunoș- *5pța ce o purtăm partidului pentru că, în- drumîndu-ne pe drumul gospodăriei colective, ne-a arătat drumul spre bunăstare și fericire.Anul acesta, la 6 aprilie, s-au împlinit 10 ani de cînd 32 de familii din sat, ascul- tînd îndemnul partidului au constituit gospodăria colectivă. Roadele muncii unite, înfăptuirea de zi cu zi a politicii partidu- lai au convins pe fiecare țăran muncitor de avantajele pe care i le oferă gospodăria colectivă. în anul 1957, Cîrja a fost prima comună în întregime colectivizată din regiunea Iași. Astăzi, marea noastră familie unită stăpînește 2.715 ha de pămînt.Cîte n-aș putea vorbi despre schimbările petrecute în acești 10 ani atît în gospodăria noastră cît și în comuna noastră ! Pămîntul — altădată doar zgîriat — este muncit astăzi după agrotehnică, ne dă sporuri mari de recoltă. în anul trecut, de pe o suprafață de 685 ha cultivate cu porumb s-a obținut o producție medie de 2.250 kg la hectar. Cu ajutorul porumbului am trecut să dezvoltăm sectorul zootehnic ; începutul este bun. Pe lîngă ferma de vaci am dezvoltat o fermă de porci, una de oi și una de păsări. Anul trecut, de pildă, am contractat 305 porci grași. Veniturile din sectorul zootehnic au crescut an de an și vor ajunge în acest an la 1.200.000 lei. în planul de perspectivă pe care l-am întocmit am prevăzut ca sectorul zootehnic să crească și mai mult. Gospodăria noastră are toate condițiile ca, pe lîngă cereale și creșterea animalelor, să dezvolte și alte ramuri de producție aducătoare de mari venituri bănești.Cît privește comuna, ea este azi în întregime electrificată ; avem cămin cultural nou, școală nouă de 7 ani, iar în cele două sate s-au înălțat în anii aceștia aproape , 200 case noi.întărirea gospodăriei colective a fost pentru noi o preocupare permanentă. Vreau să arăt că noi, ca unii mai vechi în colectivă, am sprijinit creșterea sectorului colectivist și în comunele vecine. La convingerea țăranilor întovărășiți din comunele și satele vecine de a păși pe calea gospodăriei colective au contribuit în mare măsură și vizitele pe care aceștia le-au făcut — la îndemnul organizației de partid din satul lor — la colectiva noastră din Cîrja. Am ajutat la organizarea muncii în gospodăria colectivă din Măscurei, comuna Pogana?-iar brigadierii noștri au făcut schimb de experiență cu cei din comunele Blăgești și Fălciu.La întărirea economico-organizatorică a gospodăriei noastre colective a contribuit în bună măsură ajutorul primit din partea statului. Mă gîndesc, în primul rînd, la tractoarele și mașinile stațiunii din Bogdănești — care ne execută lucrări

de de
Cuvîntul tovarășului Gheorghe Stoica 

(președintele G. A. C. din comuna 
Cirja, regiunea Iași)de calitate ; la semințele de soi bun, mare productivitate, pe care le primimla gospodăria agricolă de stat din Mur- geni ; la cei 800.000 lei — credite pe termen lung pe care ni le-a dat statul pentru cumpărarea de animale și pentru construcțiile făcpte în gospodărie. în afara acestui sprijin material, statul nostru ne-a acordat și îndrumare calificată prin trimiterea unui inginer zootehnist care lucrează de peste trei ani în gospodăria noastră și, de curînd, prin trimiterea unui inginer agronom cu experiență. Și ca să arăt aici cît înseamnă cuvîntul unui specialist în agricultură ar fi de ajuns să povestesc despre începuturile fermei noastre de păsări. Cînd ne-am gîndit să facem un incubator, unele femei din gospodărie au zis că n-o să iasă nimic și că nu ș-a pomenit să iasă pui fără cloșcă. Dar inginerul nostru nu s-a lăsat. A ales cîteva femei dintre cele mai neîncrezătoare, le-a ținut un adevărat curs despre creșterea păsărilor, despre tehnica incubației și a- vantajele acesteia. Pînă la urmă toate au înțeles. Astăzi, în gospodărie scoatem toți puii fără cloșcă, iar cele mai bune îngrijitoare de păsări sînt tocmai dintre acele colectiviste care la început nu arătau prea multă încredere față de cuceririle științei. Numai în primăvara aceasta am scos de la incubator 4.000 de pui, iar pînă la sfîrșitul anului vom ajunge la 13.000 de păsări.

Tovarăși,Am ascultat cu mare atenție Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej și sînt întru totul de acord cu toate măsurile privind dezvoltarea continuă a agriculturii noastre socialiste. Aceste măsuri asigură cele mai prielnice condiții pentru înflorirea gospodăriilor noastre colective.Sprijinul specialiștilor în dezvoltarea și consolidarea gospodăriei noastre colective se simte la fiece pas. De aceea, găsesc ca foarte binevenită repartizarea specialiștilor în unitățile socialiste din agricultură. Mulțumim încă o dată partidului pentru grija ce ne-o arată trimițîndu-ne cadre cu o înaltă calificare, care să ne ajute în sporirea producției și în conducerea mai bună a gospodăriilor noastre.La fel socot de mare importanță pentru noi și hotărîrea privind organizarea într-o formă nouă a învățămîntului agrozootehnic de masă. Experiența noastră ne-a dovedit că producții mari în sectorul vegetal și animal am avut numai atunci cînd am învățat și am aplicat întru totul regulile agrozootehnice.în încheiere, aș vrea să exprim în fața acestei înalte adunări, în fața conducerii partidului și statului angajamentul și hotărîrea noastră, a colectiviștilor din Cîrja, de a munci cu și mai multă sîrguință și dragoste pentru dezvoltarea și înflorirea continuă a gospodăriei noastre colective.Mulțumesc partidului și guvernului nostru pentru cinstea ce ne-a acordat-o să

în urma căreia ne-am dat seama că unirea face puterea. în întovărășire, noi ne-am convins la fiecare pas că partidul ne învață numai de bine, că nu urmărește altceva decît să ne facă traiul mâi fericit, să ne ajute să dobîndim roade mai multe. într-adevăr, lucrînd pămîntul în comun, bucurîndu-ne de îndrumarea tehnicienilor și inginerilor agronomi am reușit să obținem cu 200 și chiar 300 kg de porumb mai mult la ha față de timpul cînd fiecare își muncea separat bucățica lui de pămînt.Dar noi am văzut totodată că în gospodăriile colective se obțin roade și mai bogate. De aceea, oamenii cei mai înaintați din comuna noastră,^comuniștii, ne-au îndrumat să transformam întovărășirea în gospodărie colectivă. Mulți au făcut, cereri de intrare. Unii aveau nelămuriri: întrebau cum e cu zestrea fetelor, cum sînt ajutați bătrînii, cum se face retribuția muncii în gospodărie și altele. Oamenii voiau să cunoască bine drumul pe care pornesc. Ajutați de comitetul raional de partid am organizat vizite în gospodăriile colective vecine : la Piatra-sat, la Oporelu, la Colibași, iar apoi în gospodăriile mai îndepărtate. Aproape că n-a existat om în comuna noastră care să nu fi vizitat o gospodărie colectivă. Aici găseau cel mai bun răspuns la întrebările care îi frămîntau. Le răspundeau colectiviștii care lucrează de ani de zile în gospodăria colectivă ; le arătau podurile pline cu bucate, casele noi.Multă putere de convingere și încredere în gospodăria colectivă a sădit în inimile țăranilor de la noi cuvîntarea rostită de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej la Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști. în ea am văzut tabloul măreț al schimbărilor în bine aduse de gospodăria colectivă în multe din satele patriei. Oamenii au fost impresionați de rezultatele obținute de gospodăriile fruntașe din țară. Din fiecare cuvîntare rostită, din chemarea consfătuirii am avut multe de învățat. Imediat după consfătuire, intre în gospodăria colectivă s-a mărit de la zi la zi, astfel că la 25 februarie 1962 am inaugurat gospodăria colectivă.încă din primele zile după inaugurare am simțit din plin sprijinul partidului și statului. Am fost ajutați să ne întocmim planul de producție, ni s-a trimis un in-
numărul celor care au cerut să

giner agronom, în sat a sosit o, brigadă de tractoare. La întocmirea plaurului de producție, la organizarea muncii pe brigăzi și echipe ne-au ajutat Uși vecinii. Gospodăriile colective din Curtișoara și Oporelu au trimis la noi contabili și brigadieri care au stat zile întregi și ne-au arătat cum se ține evidența contabilă, cum se întocmesc fișele, cum se organizează munca în brigadă și echipă. Apoi brigadierii și șefii de echipă au fost școlarizați la centrul de raion.Acum, cînd au trecut 2 luni de la inaugurare, pot să vorbesc tei despre unele rezultate. în primul rîndy prin participarea tuturor colectiviștiloi; la muncă, deși vremea a fost ploioasă, arm reușit cu tractoarele S.M.T. și atelajele proprii să însămînțăm la timp întreaga suprafață de 1.272 hectare cu porumb, ovăz, cartofi, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui.Colectiviștii au aprobat cu însuflețire planul de construcții. Avem multe de construit anul acesta : cinci grajduri pentru 400 de animale, un patul, o magazie, un saivan, o maternitate. Noi am chibzuit că dacă am construi cu bani, numai pentru grajduri ne-ar trebui, după deviz, 350.000 lei. Cum însă gospodăria noastră te tînără, am socotit că ne trebuie mai multe animale și cum animalele trebuie cumpărate, am hotărît să construim grajdurile fără bani, din resurse locale. Resurse în gospodărie sînt destule. Vom confecționa în această vară 200 de mii de cărămizi. Vom folosi din gospodărie anini și salcîmi.Deși gospodăria noastră e la început de drum, noi plănuim încă die pe acum în ce direcție ne vom dezvolta. La noi oamenii sînt grădinari din tată în fiu. Așa că ne-am gîndit să organizăm în cadrul gospodăriei colective o grădină de legume, mai ales că în apropiere este Slatina, oraș în continuă dezvoltare. Am încheiat deja contract pentru producția de legume pe care o vom obține de pe suprafața de 50 ha. Am început amenajarea terenului pentru irigat și am confecționat 1.500 metri pătrați de răsadnițe, din care am obținut niște răsaduri de toată frumusețea.Venind aici, în marele sfat al țării, colectiviștii din Dranovățu m-au împuternicit să asigur conducerea partidului și statului nostru că vom munci din toate puterile pentru sporirea producției la hectar, pentru dezvoltarea sectorului zootehnic, pentru continua întărire a gospodăriei noastre colective.
Cuvîntul deputatului Ioan Popa 

(președintele G. A. C. Bălcaciu, 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară) deputat mă declar întru totul de
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gruptone la hectar, l-am însămînțat optim cu sămînță bine aleasă din. soiuri locale, asigurînd o densitate de 35.000 plante la hectar, și l-am prășit de 3 ori. Astfel s-a obținut cu 600 kg mai mult porumb la hectar decît media pe gospodărie, fapt care a exercitat o mare influență asupra colectiviștilor. Din anul următor, gunoiul de grajd nu a mai fost aruncat, iar metodele agrotehnice folosite pe lotul demonstrativ au fost extinse pe suprafețe tot mai mari.Și în ceea ce privește sămînța de porumb dublu hibrid a existat la început o oarecare reținere la unii colectiviști. Dar lotul demonstrativ i-a convins de avantajele folosirii unor astfel de semințe. în anul 1961, de pe suprafața de 40 hectare cultivate cu hibridul dublu 306 am obținut aproape 5.000 kg de porumb boabe la hectar. Aceasta a făcut ca adunarea generală a colectiviștilor să aprobe cu entuziasm măsurile propuse pentru ca în acest an. de pe suprafața de 300 de hectare cultură neirigată, să obținem 5.000 kg de porumb boabe la hectar.Viața ne-a arătat că inginerul agronom poate și trebuie să aducă o puternică contribuție la organizarea muncii și a proce-

Invitați din regiunea Hunedoarala timpul sului de producție în gospodăria colectivă. Pe lîngă faptul că iau parte activă la elaborarea planului anual de producție și a bugetului de venituri și cheltuieli, ajut consiliul de conducere și la întocmirea, planurilor de campanii. De asemenea' una din principalele preocupări ale mele esté sprijinirea brigadierilor, împreună cu care întocmesc planuri săptărriînaîe și zilnice, a căror executare o urmăresc cu stăruință.După 5 ani de muncă în gospodăria colectivă, simt o deosebită satisfacție că, în măsura posibilităților, mi-am adus contribuția la întărirea economico-organizatorică a gospodăriei colective, că pot astfel să răsplătesc măcar în parte/grija pe care partidul clasei muncitoare mi-a arătat-o mie, ca și multor altor fii de muncitori Și țărani, ajutîndu-mă să-mi însușesc o profesie frumoasă.Din Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej mi-am' dat și mai bine seama de sarcinile mări, ce revin gospodăriilor colective în sporirea continuă a producției agricole. Mă angajez • să muncesc cu mai mult avînt pentru ca gospodăria noastră colectivă să obțină rezultate mai bune, să se întărească și să se dezvolte continuu.

tru pentru cinstea ce ne-a acordat-o participăm și noi la această sesiune.
Cuvîntul tovarășului Pavel Mudura

față de fiecare oi am la fie-

Cuvîntul tovarășului Gheorghe Tudor 
(directorul S. M. T.-Ciulnița, regiunea București) mediu al mecanizatorilor a crescut simțitor.Bazîndu-ne pe experiența dobîndită, am trecut în anul următor la permanentizarea tuturor brigăzilor, fapt care a contribuit la creșterea producției la hectar în toate gospodăriile colective. In medie, în gospodăriile unde muncesc brigăzile noastre de mecanizatori, producția la hectar a crescut în ultimii 3 ani cu 224 1.100 kg la porumb și 472 kg soarelui.Permanentizarea brigăzilor rezultat și o mai bună folosire

Ca acord cu proiectul de lege privind reorganizarea conducerii agriculturii pe care îl voi vota cu toată încrederea.în comuna Bălcaciu țăranii romîni, maghiari și germani s-au unit în marea familie a colectiviștilor. în cursul celor aproape 12 ani de existență, gospodăria noastră colectivă s-a dezvoltat neîncetat, asigurînd colectiviștilor un trai tot mai bun și fiind în același timp un exemplu demn de urmat pentru țăranii cu gospodărie individuală. Dacă în 1950 fondul de bază era de 264.000 lei, la sfîrșitul anului 1961 el ajunsese la aproape 2.000.000 lei. Astăzi gospodăria colectivă are 283 bovine, din care 130 vaci și juninci, 219 porcine și 809 ovine cu lînă fină și semifină.Dezvoltarea continuă a fondului de bază este urmarea grijii pe care am acordat-o creșterii producției agricole vegetale și animale, contractării unor cantități mai mari de produse și justei repartizări a veniturilor realizate. Creșterea averii obștești a determinat ridicarea permanentă a nivelului de trai al colectiviștilor. în această perioadă un număr de 65 de familii și-au construit case noi.în procesul dezvoltării și consolidării gospodăriei colective ne-am preocupat în permanență de folosirea rațională a pă- mîntului. Voi încerca în cîteva cuvinte să expun din experiența noastră în acest domeniu.în raportul prezentat la Plenara C.C. al P.M.R. din iunie-iulie 1961, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat că în țara noastră, cu forme de relief variate, cu dealuri însorite, pomii fructiferi și vița de vie constituie o mare avuție.De la înființarea gospodăriei și pînă în prezent, sub îndrumarea permanentă a organizației de partid, prin munca însuflețită a colectiviștilor, am căutat ca din dealurile, pe care altădată creșteau numai ierburi aspre și spini, să facem grădini și vii înfloritoare, izvoare de importante venituri.în acest scop am prevăzut o serie de măsuri pentru fertilizarea acestor terenuri, în primul rînd, atenția noastră a fost îndreptată spre amenajarea de terase continue pe suprafețele ce urmează a se planta cu pomi și viță de vie. Cu sprijinul specialiștilor s-au stabilit speciile și soiurile de pomi și viță de vie dintre cele mai pro-

ductive și mai corespunzătoare în condițiile de climă și sol din comuna noastră, în același timp colectiviștii au trècut la defrișarea viilor bătrîne și hibride înlocu- indu-le cu soiuri nobile, superioare, de mare productivitate, pianînd un accent deosebit pe soiurile producătoare de struguri de masă. Materialul săditor îl producem în pepiniera gospodăriei.Gospodăria noastră are în prezent 31 hectare cultivate cu viță de vie. Cu toate acestea, rezultatele obținute în mărirea suprafeței de vie nu ne mulțumesc și sintern, hotărîți să ne sporim eforturile în a- cest domeniu. Cu sprijinul cadrelor de specialitate am identificat o suprafață de peste 100 de hectare de teren necoreșpun- zător altor culturi, dar foarte bun pentru pomi fructiferi și viță de vie. în planul de perspectivă am prevăzut ca pînă în 1965 suprafața cultivată cu viță de vie să ajungă la 85 hectare, iar cea cu pomi fructiferi la 52 hectare.Odată cu mărirea suprafeței, noi ne-am îndreptat eforturile și spre sporirea producției de struguri la hectar. în anul trecut am obținut cîte 7.000 kg struguri la hectar, față de numai 1.300 kg în anul înființării gospodăriei. Pe unele suprafețe am obținut cîte 12.000-13.000 kg struguri la hectar.în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej se ridică o problemă foarte importantă privind bunul mers al gospodăriei colective. Este vorba de a se stabili o mai judicioasă retribuire a cadrelor cu funcții de conducere din gospodăriile colective, întrucît în prezent există o diferență mare între numărul de zile-muncă primite de un președinte de gospodărie și zilele-muncă pe care le realizează în medie colectiviștii. Eu mă declar întru totul de acord cu această propunere, considerînd-o deosebit de prețioasă. La noi s-au luat; deja unele măsuri pentru a reglementa oarecum această situație. De exemplu, în ce privește retribuirea mea ca președinte, am renunțat cu începere de la 1 ianuarie a.c. la 10 la sută din numărul de zile-muncă care îmi reveneau conform normativelor în vigoare.Colectiviștii din comuna Bălcaciu se angajează să lupte cu toată hotărîrea pentru sporirea producției agricole, vegetale și animale, pentru dezvoltarea gospodăriei colective.

Și de dea-
Victoria socialismului în satele patriei noastre este rezultatul politicii leniniste a partidului nostru, a muncii perseverente desfășurate de organele organizațiile de partid, de organele stat, de mecanizatorii din S.M.T. și masa largă a colectiviștilor.Faptul că transformarea socialistă agriculturii a fost însoțită de o sporire sim- țitdare a producției agricole se datorește și sprijinului acordat țărănimii de către clasa muncitoare, prin înzestrarea agriculturii cu un mare număr de tractoare și mașini, care au asigurat ridicarea gradului de mecanizare a lucrărilor agricole.îndeplinindu-și rolul stabilit de partid și guvern, Stațiunea de toare Ciulnița, pe care o duce din plin contribuția, laite S.M.T.-uri din țară, economico-organizatorică colective, la obținerea unor, recolte mari la hectar.Avînd la dispoziție tot mai multe mijloace mecanizate, S.M.T.-ul nostru a putut spori an de an. volumul lucrărilor executate. Vreau să arăt, de pildă, că între anii 1959—1961, volumul lucrărilor efectuate mecanic în gospodăriile colective s-a dublat. Dacă în anii trecuți ne limitam doar la lucrări de arături și în mai mîcă măsură la însămînțări, acum efectuăm a- rături, însămînțări, lucrări de întreținere și recoltat pe aproape întreaga suprafață a gospodăriilor colective din raza noastră de activitate. In primăvara acestui an, toate culturile de primăvară au fost Jnsă- mînțate cu mijloace mecanizate.Extinderea continuă a mecanizării lucrărilor agricole a dat posibilitatea gospodăriilor colective să-și organizeze mai bine munca, să-și planifice din timp lucrările și producția și să realizeze recolte din ce în ce mai mari. Comparativ cu anul 1959, producțiile medii obținute anul trecut de gospodăriile colective deservite de S.M.T.-ul nostru au sporit cu aproape 20 la sută la grîu, cu peste 40 la sută la porumb și cu 15 la sută la floarea-soarelui.în centrul atenției colectivului nostru de muncă a stat aplicarea în viață a indicațiilor date de partid privind efectuarea unor lucrări agricole de bună calitate. în acest scop am luat măsuri de permanentizare a brigăzilor de mecanizatori în gospodăriile colective. în anul 1959, cu sprijinul comitetului raional de partid, am permanentizat 4 brigăzi de tractoare. La organizarea acestora ne-am îngrijit ca mecanizatorii să fie proveniți din gospodăriile agricole colective pe care le deservesc. Aceasta a făcut ca ei să muncească cu mai mult interes, să execute lucrări de calitate superioară și la timpul optim. în felul acesta, gospodăriile colective deservite de brigăzile permanente au obținut producții cu 20—30 la sută mai mari decît celelalte gospodării. Lucrînd pe aceleași suprafețe, mecanizatorii au avut posibilitatea să cunoască mai bine caracteristicile solului, reușind astfel să obțină o productivitate a muncii mai înaltă. Brigăzile permanente au sporit productivitatea muncii cu peste 20 la sută, iar cîștigul

kg la grîu, la floarea-avut ca parculuia, ,a _ de mașini și tractoare în cele, mai diverse . operațiuni — de la însămînțări pînă- la lucrările de recoltare sau la efectuarea diferitelor transporturi. După- permanentizarea brigăzilor numărul de hectare arătură normală executate în gospodăriile colective a crescut de la 58.000 în anul 1959, la 109.000 în 1961. Pe tractor fizic, indicii -realizați au sporit de la 632 arătură normală în anul- 1959, la 813 în 1960, iar anul trecut s-a realizat tractor 1.084 ha arătură normală.Datorită muncii politice desfășurate, precum și măsurilor tehnico-organizatori- ce luate, stațiunea noastră a reușit ca an de an ducție pildă, 117,15 în anul care a trecut, fiind cu 19 la sută mai mic decît cel planificat. Am îndeplinit astfel cu 4 ani mai devreme sarcina trasată de Congresul al IlI-lea al P.M.R. privind reducerea prețului de cost al hectarului de arătură normală. Pe stațiune am realizat anul trecut, prin reducerea prețului de cost, economii în valoare de 1.232.313 lei. La aceasta a contribuit și faptul că, prin permanentizarea brigăzilor, au fost reduse simțitor cheltuielile de transport, deplasările în gol ale tractoarelor și mașinilor agricole etc.Angajamentele’noastre pentru anul în curs sînt și mai mobilizatoare. Colectivul nostru și-a propus să ajute gospodăriile colective să depășească producția planificată la hectar cu 100 kg la grîu,- 200 kg la porumb, 100 kg la floarea-soarelui și 1.000 kg la sfecla de zahăr. Pentru aceasta vom da și o mai mare atenție calificării cadrelor, ridicînd pe toți • mecanizatorii stațiunii noastre la nivelul mecanicilor agricoli fruntași.Ne exprimăm aprobarea deplină față de propunerile cu privire la reorganizarea conducerii agriculturii, cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Aplicarea acestor măsuri va determina o îmbunătățire radicală a activității tuturor organelor agricole și a S.M.T.-urilor ; prin cadrele de specialiști ce vor fi redistribuite se va asigura o conducere mai operativă și mai calificată a agriculturii, deci și a stațiunilor de mașini și tractoare.Asigurăm Marea Adunare Națională că mecanizatorii, inginerii și tehnicienii din S.M.T. Ciulnița vor depune toate eforturile pentru întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor colective, pentru sporirea continuă a producției agricole.

din comuna Ioșia, 
Crișana)Pe baza creșterii efectivului de animale și a producției de la fiecare animal, gospodăria a livrat statului anul trecut o cantitate totală de 3.124 tone carne, din care 2.768 tone carne de porc, depășind astfel sarcinile de plan. De asemenea, am livrat statului 10.308 hl lapte de vacă, adică cu 1.380 hl peste plan, 10.800 kg lînă fină și 673.000 ouă.Toate acestea au făcut ca în anul 1961 să obținem un beneficiu de 419.000 lei peste plan. Practica muncii în gospodăria noastră ne-a demonstrat că în condițiile aplicării pe scară largă a celor mai avansate metode agrozootehnice, gospodăriile de stat dispun de mari posibilități pentru sporirea continuă a producției vegetale și animale și reduc prețul de cost al produselor pe care le obțin.Tocmai de aceea este inexplicabil cum de se poate ca o gospodărie de stat ca cea din Grabăț, regiunea Banat, care a obținut de la 188 vaci o producție medie de 5.036 litri lapte de fiecare vacă furajată, să se împace cu faptul că prețul de cost al unui litru de lapte este de aproape trei ori mai mare ca cel planificat. Din păcate, gospodării care produc cu un preț de cost ridicat sînt și în regiunea Crișana.Fiecare lucrător din gospodăriile agricole de stat trebuie să urmeze indicațiile conducerii partidului de a folosi experiența înaintată a unităților fruntașe în lupta pentru creșterea continuă a productivității muncii, îmbunătățirea metodelor de conducere și asigurarea unui volum cît mai mare de economii, astfel ca sporirea producției să aibă loc în condițiile reducerii sistematice a prețului de cost și a măririi rentabilității G.A.S.Am ascultat cu toată atenția și aprob cu căldură măsurile stabilite de recenta Plenară a C.C. al P.M.R. și prezentate aci de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej în legătură cu reorganizarea conducerii agriculturii. în activitatea de zi cu zi, noi am simțit că actuala formă de conducere pe plan regional a gospodăriilor de stat nu mai corespunde cerințelor. Trusturile regionale Gostat dispuneau de un aparat greoi, care nu era legat în mod nemijlocit de producție, nu cunoștea situația reală din gospodării, rezumîndu-se la a da dispoziții prin adrese și circulări. Controlul și îndrumarea se limitau la „vizite" din fuga mașinii.Consider că prin atragerea în conducerea trusturilor Gostat a cadrelor legate nemijlocit de procesul de producție, a oamenilor cu experiență în munca practică, va putea fi mai larg răspîndită și generalizată experiența G.A.S. fruntașe în organizarea muncii și a întregului proces producție.

(directorul G. A. S. 
regiuneaGospodăria noastră de stat este situată în imediata apropiere a orașului Oradea, fapt ce a determinat dezvoltarea acelor ramuri de producție, care contribuie la aprovizionarea populației cu produse agroalimentare în cantități tot mai mari. Fiind specializată în creșterea și îngră- șarea animalelor, 76 la sută din producția marfă a gospodăriei este realizată de sectorul zootehnic.La sfîrșitul anului 1961 gospodăria noastră, care dispune de 2.095 hectare teren din care 1.549 hectare arabile, avea o încărcătură medie la suta de hectare de 55 taurine din care 20 vaci cu lapte ; 1.060 porci din care 32 scroafe ; 94 oi cu lînă fină.Odată cu sporirea efectivelor de animale, am acordat o atenție deosebită creșterii productivității acestora. Ca urmare, am reușit să obținem în anul trecut de la un efectiv de 390 vaci, o producție medie de "3.684 litri lapte 3.200 litri cît era planificat de vacă furajată. De la cele 1.800 obținut cîte 6,9 kg lînă fină decare oaie, adică cu 0,900 kg mai mult decît prevedea planul. Rezultate bune am •obținut față de scroafă realizat de 500 colă de stat dispune de o îngrășătorie de porci cu o capacitate de 32.000 capete anual. în vederea ridicării continue a productivității porcilor puși la îngrășat am aplicat o furajare rațională, diferențiată, după greutatea loturilor, folosind la maximum furaje ieftine ca : masă verde, furaje însilozate, deșeuri industriale și culinare etc. O importanță deosebită în furajarea porcilor din îngrășătorie au avut-o folosirea furajelor combinate și introducerea furajării mixte, adică uscată și umedă. Ca urmare a aplicării acestor metode, media zilnică de creștere în greutate a fost de 514 grame față de 480 grame cît a fost planificat.Am obținut rezultate bune și în sporirea efectivului de păsări. Astfel, la sfîrșitul anului 1961 la suta de hectare cultivate cu cereale reveneau cîte 2.115 păsări. De la fiecare găină s-au obținut în medie cîte 131 ouă. Pe lîngă numărul mare de găini matcă gospodăria are amenajată și o stație de incubație, de la care numai în acest an se vor livra gospodăriilor de stat și gospodăriilor colective peste 320.000 pui de o zi. în afara planului de producție, folosind reziduurile provenite de la îngră- șătoria de porci, gospodăria noastră va crește în acest an 50.000 pui pentru consum.

Cuvîntul tovarășului Dumitrii Cîrstea 
(președintele G. A. C. din comuna Dranovățu, 

Argeș)făurirea unui nivel de cat al colectiviștilor. Vin din gospodăria vățu, regiunea Argeș, inaugurată cu 2 luni înainte de a se uni în gospodăria colectivă, țăranii muncitori de la noi din sat au muncit în întovărășirea agricolă. A fost O primă formă de muncă în comun,

și în creșterea porcinelor. Astfel, 14,8 purcei înțărcați de la fiecare cît era prevăzut în plan, s-au în medie cîte 16,3 la un efectiv scroafe. Gospodăria noastră agri-

regiuneaAm ascultat cu viu interes Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și mulțumesc din inimă partidului nostru care se îngrijește necontenit să ne facă viața tot mai frumoasă, mai îmbelșugată. Pentru noi, măsurile cuprinse în acest Raport constituie îndrumarul cel mai sigur în munca ce ç depunem pentru creșterea producției și

de

trai tot mai ridi-colectivă Drano- gospodărie tînără, de zile în urmă.

Cuvîntul tovarășului ing. Constantin Lomaca 
(de la G. A. C. din^ comuna Padina, 

regiunea ~..........Terminarea colectivizării agriculturii deschide un vast cîmp de activitate în fața inginerilor agronomi și zootehnicieni, cărora le revine sarcina de mare răspundere de a-și pune toate cunoștințele și energia lor in slujba întăririi economico- organizatorice a gospodăriilor colective.Aș vrea să mă opresc mai mult asupra rolului și sarcinilor ce revin cadrelor agricole de specialitate.în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej se subliniază, pe bună dreptate, că locul specialiștilor din agricultură este în gospodăriile colective și gospodăriile de stat, acolo unde se hotărăște soarta producției agricole. Consider deosebit de importantă această indicație și sînt convins că ea va avea ca rezultat creșterea continuă a producției în gospodăriile colective.Din anul 1957, cînd am terminat institutul, lucrez ca inginer în gospodăria colectivă „Drumul Păcii“ din comuna Padina. De la început am socotit că principala mea îndatorire este să ajut colectiviștii să-și organizeze cît mai bine munca, să-și însușească într-o măsură cît mai mare metodele agrotehnice înaintate.Rezultatele n-au întîrziat să se arate. Dacă în anul 1957 nu se depășea o producție medie la hectar de 2.000 kg de porumb boabe, 1.000 kg de floarea-soarelui, 8.000 kg de sfeclă de zahăr, producțiile au crescut, ajungînd în anul 1961 la peste 3.200 kg de porumb boabe la

Ploiești)ha, aproape 1.800 kg de floarea-soarelui și 29.000 kg de sfeclă de zahăr la hectar.Cum a ajuns gospodăria colectivă la aceste producții ?în primul rînd, a fost necesar să fie combătute unele deprinderi vechi, care constituiau o greutate în aplicarea metodelor agrotehnice. în această privință am avut sprijinul organizației de partid și al consiliului de conducere, care au asigurat condițiile necesare pentru introducerea agrotehnicii. De pildă, înainte porumbul nu se însămînța la timpul optim, stabilit științific, ci cînd „înflorea porumbarul“ sau cînd „se măreau bozii“ ; de asemenea, nu exista o preocupare permanentă pentru asigurarea densității plantelor necesare la hectar. Fără îndoială că astfel de păreri trebuiau combătute prin dovezi practice, care să convingă.O contribuție importantă la aceasta a adus-o învățămîntul agrozootehnic de masă. în 5 ani am pregătit în cadrul cursurilor un număr de 330 de colectiviști, în afară de aceștia, alți 180 colectiviști au fost pregătiți în cursurile conduse de un alt inginer agronom din comună și de inginerul zootehnic al gospodăriei noastre colective. Cunoștințele teoretice dobîndite au fost puse în practică mai întîi pe loturile demonstrative și apoi au fost extinse an de an în cultura mare.Cu sprijinul consiliului de conducere am organizat din primul an un lot demonstrativ de 40 ha pentru porumb. Acest lbt l-am îngrășat cu gunoiul ce fusese aruncat la marginea satului, administrînd cîte 20

mașini și trac- reprezint, își a- alături de cele- la consolidarea a gospodăriilor ha ha pe
să-și depășească sarcinile de pro- și să reducă prețul de cost. De prețul de cost a fost redus de la lei pe hantru în 1959, la 48,62 lei

Cuvîntul tovarășului Alexandru Csege 
(președintele G. Ä. C. din Salonta, 

regiuneaUrmînd cu încredere drumul arătat de partid, în anul 1950 un număr de *f9 familii de țărani muncitori din Salont*. au înființat o gospodărie colectivă, care **vea 173 hectare teren, două vaci și cîțiva cai. Aceasta era toată averea gospodăriei.Dar am pornit la drum cu convingere.Și anii care au trecut de atunci au dovedit că nu ne-am înșelat. Zi de zi am.simțit din plin grija părintească a partidului nostru, sprijinul clasei muncitoare. Ca urmare a ajutorului acordat prin S.M.T., pe ogoarele gospodăriei colective lucrează tractoare și mașini agricole produse de industria noastră socialistă.Inginerii și tehnicienii ne-au ajutat să ne organizăm munca, să aplicăm regulile înaintate ale științei agricole. De cîțiva ani ne bucurăm de ajutorul calificat și perma-

Crișana )nent al unui inginer agronom. Astăzi colectiva noastră, în care 1059 familii de romîni și maghiari muncesc în strînsă unire o suprafață de 3.615 hectare, are un fond de bază de peste 10 milioane lei.Colectiviștii noștri au muncit cu sîrgu- ință pentru a obține cît mai multe produse agricole vegetale și animale necesare aprovizionării populației de la orașe și a industriei cu materii prime. Am acordat toată atenția sporirii producției cerealiere și paralel cu aceasta am dezvoltat și sectorul zootehnic pentru care există condiții prielnice. Avem acum la 100 hectare teren: 36 bovine din care 14,9 vaci cu lapte, 118 ovine cu lînă fină, 52 porcine din care 10jJ scroafe și 1.080 păsări.
(Continuare în pag. IV-a]
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Cuvîntul tovarășului Alexandru Csege
(Urmare din pag, III-a)Ne îngrijim de selecția acelor animale care dau cel mai mare randament, La vaci aplicăm furajarea individuală după producție. Din cele 384 vaci, 24 sînt înscrise în registrul genealogic. De la acestea obținem în medie cîte 0.000 litri lapte, în documentele partidului nostru se arată că este necesar să crească preocuparea pentru creșterea numărului de oi cu lînă fină și a păsărilor. în gospodăria noastră avem 3.820 ovine din rasa Merinos, din care 900 batali- De la întreagă turmă am obținut anul trecut, în medie cîte 5,3 kg lînă iar de la batali cîte 6,910 kg. De asemenea dezvoltăm efectivele de păsări. Anul trecut am crescut 4.500 păsări, care ne-au adus un venit de 42.000 lei. în planul de producție pe anul acesta am prevăzut creșterea a-50.000 pui, din care vom reține 10.000 de găini ouătoare. După Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști, noi am crescut 7,000 de pui de la care am și obținut un venit de 78.000 lei, iar recent am procurat alți 10.000 de pui de o zi.Pentru a mări veniturile gospodăriei colective, pentru a contribui la o cît mai bună aprovizionare a populației cu carne și legume, în cursul anului trecut am vinclut ..statului 129.000 kg carne. în acest an vom vinde pe bază de contract o cantitate aproape dublă, ceea ce înseamnă că la 100 hectare revin circa 7000 kg de car-

Cuvîntul deputatului Constantin Alexei 
(președintele G.A.C. din comuna Calalindești, 

regiunea Suceava)Ca deputat al Marii Adunări Naționale în circumscripția nr. 15 Mihăileni, îmi exprim acordul deplin cu măsurile prevăzute în Raportul tovarășului Gheorghiu-Dej și le apreciez ca avînd o mare însemnătate pentru înflorirea continuă a agriculturii țării noastre.Reorganizarea conducerii agriculturii, legarea strînsă a organelor tehnice cu unitățile de producție agricolă, îmbunătățirea procesului de pregătire a cadrelor de specialiști și mai buna repartizare a lor — toate acestea izvorăsc din viață, din cerințele ei. Ele dovedesc odată mai mult cu cîtă grijă se preocupă conducerea de partid și de stat de dezvoltarea agriculturii, de creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii.La noi în sat, la Calafindești, regiunea Suceava, gospodăria agricolă colectivă care acum este milionară, a luat ființă în vara anului 1959. La fiecare pas făcut pe calea consolidării gospodăriei colective am fost călăuziți permanent de cuvintul înțelept al partidului, am simțit din plin ajutorul puternic dat de statul-nostru.Dacă înainte vreme, cînd lucram pămîn- tul cu plugul tras de animale, obțineam producții foarte mici, acum, în gospodăria colectivă, obținem cîte 2.300 kg grîu și pînă la 5.000 kg de porumb la hectar. Hectarul e același, dar alta este forma de muncă, alții sînt oamenii, alta e recolta. De ce pămîntul a devenit mai darnic, o știm cu toții. Arat adînc cu tractoarele S.M.T., îngrășat bine, cultivat cu semințe de soi și lucrat la timp, pămîntul e silit să ne dea rod tot mai bogat. De mare ajutor sînt pentru noi știința agricolă, tractoarele și mașinile făurite în fabrici de către frații noștri muncitori. La orice lucrare făcută pe tarlalele colective, simțim cum tractoarele și mașinile agricole iau asupra lor din greul muncii. în numele colectiviștilor, mulțumesc din inimă harnicei noastre clase muncitoare pentru grija și dragostea çe ne-o poartă, pentru tot ajutorul ce ni-1 dă.Cînd am pus problema dezvoltării creșterii animalelor, toți colectiviștii noștri au fost de acord. Am căutat să folosim chibzuit ajutorul acordat de stat cît și posibilitățile noastre proprii, urmărind să cumpărăm cît mai multe animale, ca fiecare ban investit să fructifice cît mai bine.în Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej se arată rolul mare pe care îl are asigurarea necesarului de furaje pentru vite. Gospodăria noastră are 1.300 hectare teren arabil, în parte mai slab productiv. Creșterea animalelor a ridicat și o asemenea problemă : de unde furaje ? încă de la înființare, noi ne-am gîndit că este bine ca pentru a asigura baza furajeră și a folosi mai gospodărește pămîntul, să cultivăm printre porumb bostani și fasole, în anul trecut am recoltat la hectar, în afară de porumb, peste 5.000 kg de bostani și 200-7-400 kg fasole. Anul acesta am hotărî! să cultivăm intercalat, cu bostani și fasole întreaga suprafață ocupată cu porumb-O preocupare de căpetenie a colectiviștilor noștri este creșterea în bune condiții a tuturor animalelor tinere cu însușiri valoroase. în ultimii 2 ani, noi am selec-
Cuvîntul tovarășului Alexandru Tripșa 

(secretarul comitetului de partid de la Uzinele 
de tractoare-Brașov)Am ascultat cu mult interes Raportul prezentat în sesiune de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în care se face bilanțul muncii de colectivizare a agriculturii și se trasează cu claritate căile de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste.Așa cum se subliniază în Raport, colectivizarea agriculturii — victorie de importanță istorică pentru desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră — a întărit și mai mult alianța de nezdruncinat dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, temelie de granit a regimului democrat-popular. încheierea procesului de făurire a relațiilor de producție socialiste în întreaga economie deschide perspective de dezvoltare și mai rapidă a forțelor de producție în țara noastră. în numele muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la uzinele de tractoare, felicităm din toată inima țărănimea colectivistă din patria noastră și-i dorim să obțină rezultate tot mai bune în întărirea economico-organi- zatorică a gospodăriilor colective.De la această înaltă tribună, aș vrea să-mi exprim deplinul asentiment față de măsurile preconizate în Raport privitoare la reorganizarea conducerii agriculturii, potrivit necesităților noii etape de dezvoltare. Sînt convins că aplicarea acestor măsuri va contribui efectiv la dezvoltarea continuă a agriculturii noastre socialiste, la creșterea producției vegetale și animale, la ridicarea nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii.Politica leninistă a partidului nostru de industrializare socialistă șe oglindește în 

ne. De asemenea, în cursul anului 1961 am contractat și livrat statului 837 tone legume obținînd un venit de 414.000 lei. în acest an am încheiat contract pentru 1.560 tone legume de la care vom realiza un venit de 1.650.000 lei, revenind cîte 66.116 lei la hectar.Creșterea producției vegetale și animale duce la mărirea veniturilor gospodăriei, deci și ale colectiviștilor. în anul 1962 vom realiza un venit total de 9.500.000 lei din care 3.683.000 lei, adică aproape 40 la sută din venitul total al gospodăriei, din sectorul zootehnic.Dezvoltarea gospodăriei colective a dus și duce nemijlocit la creșterea bunăstării colectiviștilor. Numai în ultimii ani 340 colectiviști și-au construit case noi, iar alți aproape 600 și le-au renovat.Pentru toate acestea noi sîntem recunoscători partidului nostru, care ne-a îndrumat și ne-a ajutat să ne creăm o viață nouă, mereu mai bună și mai frumoasă.Permiteți-mi ca în numele colectiviștilor romîni și maghiari din rîndul cărora am venit ca invitat la această sesiune extraordinară a Marii Adunări Naționale să mă angajez că vom lupta și pe mai departe pentru întărirea continuă a gospodăriei noastre, pentru sporirea producției agricole vegetale și animale, contribuind astfel la buna aprovizionare a celor ce muncesc la orașe.

ționat și oprit pentru prăsilă 94 de vițele de rasă Pinzgau și Bălțată romînească din care acum multe trec în turma de bază. Astfel, mărim numărul vacilor cu lapte fără a mai avea nevoie de noi credite. La sfîrșitul acestui an, fermele de animale vor cuprinde 385 de taurine, din care 135 vaci cu lapte, aproape 1.000 de oi, un mare număr de porci și păsări.Așa cum se subliniază în Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, o importanță deosebită pentru dezvoltarea creșterii animalelor o are construirea de adăposturi trainice și ieftine. La construcții am căutat să investim cît mai puține fonduri bănești, bizuindu-ne mai mult pe posibilitățile proprii. La inițiativa organizației de partid, am scos piatră din carierele din apropierea comunei, am transportat-o cu căruțele, iar brigada de constructori a colectivei a executat în întregime toate construcțiile : 4 grajduri în care încap 400 vite mari, un saivan pentru oi, o maternitate pentru scroafe, magazii, pă- tule și altele. Prin contribuția colectiviștilor și folosirea de materiale ieftine, am economisit la construcțiile ridicate 790.000 lei. Fără ciment am ridicat construcții ieftine și trainice cu pereții din piatră așezată și legată cu mortar făcut din lut. Material lemnos am întrebuințat numai la podit și acoperit. Podurile grajdurilor le folosim ca magazii. Așa cum sînt făcute, construcțiile ridicate de noi au o mare trăinicie, ele pot dura peste 100 ani.Pentru' gospodăriile colective principala sursă de venituri bănești o constituie contractările de produse cu statul, care cumpără la prețuri sigure producția agricolă marfă. Acesta este un mar.e avantaj pentru gospodăriile agricole colective. Potrivit planului de producție pe anul 1962, gospodăria noastră colectivă va livra statului produse vegetale și animale în valoare de 2.838.000 lei. Ca urmare fondul de bază al gospodăriei va crește cu peste 500.000 lei, ajungînd la 2.100.000 lei.în regiunea Suceava și mai cu seamă în raioanele Rădăuți și Gura Humorului, pe mari porțiuni de teren pînza de apă freatică este la suprafață, din care cauză pămîntul nu poate fi lucrat bine. De aceea, propun să fie studiată această problemă și cu ajutorul specialiștilor să fie întocmite planuri de executare a lucrărilor de drenaj, adaptate la specificul fiecărei comune. De asemenea, propun ca tovarășii din industrie să studieze posibilitatea construirii unei mașini cu care să putem executa mai ușor și mai repede împrăștierea de amendamente pe terenurile acide.Pentru viața nouă pe care o trăim noi colectiviștii, purtăm o adîncă recunoștință partidului nostru drag, care, ca un adevărat părinte, ne învață și ne sprijină permanent. Grijii ce ne-o poartă partidul și guvernul îi răspundem muncind cu tot mai multă tragere de inimă pentru înflorirea continuă a gospodăriei noastre colective.Sîntem hotărîți ca învățămintele reieșite din lucrările prezentei sesiuni să le punem în practică. Voi vota din toată inima măsurile propuse, pentru că ele corespund intereselor întregului popor.

dezvoltarea continuă a industriei grele și în primul rînd a industriei constructoare de mașini, factor hotărîtor în lărgirea bazei tehnico-materiale a socialismului, în dezvoltarea tuturor ramurilor economiei naționale.Un rod al politicii partidului de industrializare socialistă a țării este și uzina de tractoare, căreia i-a revenit sarcina de mare răspundere de a înzestra agricultura cu tractoare moderne, capabilș să execute mecanizat cît mai multe lucrări agricole, în cei 15 ani care au trecut de la fabricarea primului tractor romînesc, colectivul nostru de muncitori, ingineri și tehnicieni, a realizat un număr de 13 tipuri de tractoare, din ce în ce mai perfecționate, contribuind la făurirea bazei tehnico-mate- rlale a socialismului la sate.Muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinei noastre, sub îndrumarea partidului, au sporit an de an producția de tractoare, ajungînd să realizeze astăzi în numai 4 zile întreaga producție a anului 1947. Permiteți-mi ca din însărcinarea constructorilor de tractoare să informez sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale că în aceste zile de pe benzile de montaj va ieși cel de-al 100.000-lea tractor.în acest an noi ne-am angajat să producem 21.500 de tractoare, 3.400 motoare precum și un larg sortiment de piese de schimb. în primele 4 luni ale acestui an, ca urmare a dezvoltării întrecerii socialiste și a măsurilor tehnico-organizatorice luate, planul de producție a fost depășit 
cu 3 la sută la producția globală, cu 4,5 

la sută la producția marfă. Rezultatele obținute pînă acum ne dau siguranța că, prin măsurile ce le vom lua în continuare, ne vom îndeplini și depăși sarcinile de plan pe anul 1962.încheierea colectivizării agriculturii pune în fața constructorilor de tractoare obiective noi și de mare răspundere. Industria constructoare de mașini va trebui să producă și să livreze agriculturii mașini care să asigure mecanizarea complexă a lucră- rilor din agricultură. Pentru a răspunde acestei sarcini trasate de partid, harnicii noștri muncitori, ingineri și tehnicieni vor pune la dispoziția agriculturii socialiste noul tip de tractor universal 600 de 65 C.P. Vreau să arăt că productivitatea acestui tractor la arătura de 28—30 cm adin- cime este cu 40—50 la sută mai mare de- cît cea a actualelor tipuri, iar consumul de combustibil este cu 13—18 la sută mai redus. Ne angajăm în fața conducerii partidului și statului nostru să luăm toate măsurile pentru ca noul tractor să intre în fabricație de serie în trimestrul 4 al acestui an.Dotarea agriculturii cu tractoare și mașini agricole din ce în ce mai perfecțio-
Cuvîntul tovarășului Vasile Roman 

(președintele G. A. C. din comuna Drăgușeni, 
regiunea Maramureș)Vin din țara Oașului, din Maramureș. Pentru cinstea ce mi s-a făcut ca eu, fiu de oșean, să calc pragul celui mai înalt sfat al țării, vă mulțumesc' din toată inima. Că nu oricînd un țăran ca mine, îmbrăcat în straie oșenești, putea intra în parlamentul țării. Numai astăzi sînt treburile rînduite așa, căci conduc muncitorii și țăranii, conduce scumpul nostru Partid Muncitoresc Romîn.Aduc cu mine din satele maramureșene salutul și mulțumirile țăranilor noștri pentru viața nouă ce o trăim, pentru ajutorul părintesc primit zi de zi din partea partidului și statului nostru.Azi e zi de sărbătoare pe tot cuprinsul frumoasei noastre țări și poate n-ar fi potrivit să mă uit înapoi și să-mi aduc aminte de viața de ieri a țăranilor din țara Oașului, dar prea a fost amară. Trudeam din greu pe pămînturile moșierești și chiaburești, iar răsplata era puținul mălai cu care nu puteai sătura gurile flă- mînde ale celor de acasă. Noi aveam pă- mint puțin, iar oamenii luau calea pribegiei în căutare de lucru. Sărăcia și mizeria erau surori bune cu lipsa de cultură și cu tot relut de boli. Ele erau singura noastră avere. Aceste vremuri au apus pentru totdeauna. Sub conducerea partidului nostru, muncitorii și țăranii au șfărimat ianțurde exploatării omului de către om și au pășit pe calea unei vieți libere și lencite. Uniți in același gînd și scop, muncitorii și țăranii au îmaptuit economia socialistă a scumpei noastre patrii.Astăzi pe meleagurile Oașului, ca și în întreaga țară, întîlneșți la tot pasul realizările minunate ale regimului democrat- popuiar. Avem școli în fiecare sat și cătun, o școală medie în inima țării Oașului. Din rindurile oșenilor au ieșit ingineri și medici, care după terminarea studiilor s-au intors pe meleagurile natale. Satele noastre, unde a învins cauza socialismului, cunosc o puternica înflorire economică și culturală. Gospodăriile colective au a- aus belșug și fericire în casa fiecărui oșean.Vreau să vă înfățișez drumul străbătut de gospodăria colectivă din Drăgușeni, înființata acum 10 ani, cît și perspectivele ei de dezvoltare.Cum am început ? Ca și cei mai mulți, nu eram bogați. Animale aveam doar o vacă și trei cai. Tot fondul de bază nu trecea de 31.000 lei. Aveam însă neasemuite bogății în hărnicia colectiviștilor, în ajutorul pe care partidul și statul ni l-au dat zi de zi. Au lucrat oamenii cu tragere de inimă, că pentru ei lucrau. Ne-au venit în ajutor tractoarele S.M.T., au venit pe la noi ingineri care ne-au dezvăluit tainele pămîntului și recoltele au fost tot mai bogate decît înainte și la grîu, și la porumb, și la celelalte culturi.în dezvoltarea gospodăriei colective de mare folos ne-au fost creditele acordate de stat ; o jumătate de milion de lei am primit pînă acum pentru cumpărări de animale și pentru construcții gospodărești. Avem acum animale multe și avem unde le adăposti. Numărul bovinelor a ajuns la 215 bucăți, din care 115 vaci cu lapte, numărul oilor cu lînă fină la 950, al porcinelor la peste 200, din care 70 scroafe fă- tătoare.Noi nu mai lucrăm pămîntul cum îl lucrau moșii și strămoșii noștri. Am învățat agricultură așa cum scrie la carte. Citim

Cuvîntul tovarășei ing. Aurora Polgar 
(din G. A. C. Mercina, regiunea Banat)Am ascultat cu multă atenție raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la această sesiune în care sînt oglindite mărețele succese obținute de poporul nostru, sub conducerea înțeleaptă a partidului în opera de construire a socialismului la sate. Ca inginer agronom îmi dau perfect de bine seama de munca și răspunderea ce revin specialiștilor pentru consolidarea economico-organizatorică a tuturor gospodăriilor colective, pentru creșterea producției agricole vegetale și animale.Permiteți-mi tovarăși să-mi exprim deplina adeziune la hotărîrile partidului și guvernului cu privire la repartizarea cadrelor de specialiști în agricultură, acolo unde se hotărăște soarta producției. Mă folosesc de acest prilej pentru a exprima conducerii partidului și statului nostru, mulțumirile cele mai călduroase pentru grija deosebită pe care o poartă specialiștilor din agricultură, pentru, condițiile de muncă și viață ce ne șînt create. Personal voi căuta să rășpund acestei griji și atenții prin munca mea de zi cu zi.Sînt și eu una din sutele de ingineri agronomi de pe plaiurile bănățene, care la chemarea partidului am plecat să practic meseria ce mi-șm ales-o, adică să muncesc într-o gospodărie colectivă. Fac parte din generația de ingineri agronomi care au absolvit facultatea în condițiile create de regimul nostru și sînt conștientă de faptul că numai într-un asemenea regim a putut să se împlinească visul meu, al unei simple fiice de miner. Pentru a răspunde la această grijă de care m-am bucurat, am cerut după absolvirea facultății, împreună cu soțul meu .— tot inginer agronom — să muncim într-o unitate agricolă socialistă din raionul Oravița, raion de deal cu condiții grele de muncă. După ce timp de 5 ani am lucrat pe teren, în ultimii 2 ani am lucrat la o școală profesională agricolă, 

nate cere în același timp să se asigure și cadre de mecanizatori cu o pregătire profesională corespunzătoare, în vederea exploatării cît mai raționale a parcului de mașini și utilaje. De aceea apreciez ca foarte justă și bine venită sarcina trasată de Raport privind școlarizarea la un nivel mai înalt a mecanizatorilor pentru ca aceștia să folosească mai bine mijloacele tehnice moderne cu care este înzestrată agricultura.Noi, constructorii de tractoare din Brașov, asigurăm conducerea partidului și statului nostru, Marea Adunare Națională, țărănimea colectivistă, că vom lupta cu toată hotărîr-ea și priceperea pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, conștienți fiind că în condițiile actuale este necesar ca pe ogoarele patriei noastre să lucreze tot mai multe tractoare și mașini agricole de bună calitate și de mare randament, realizate prin eforturile rodnice ale clasei muncitoare.împreună, dragi tovarăși, muncitori și țărani, să luptăm cu perseverență pentru traducerea în viață a mărețelor sarcini trasate de cel de-al III-lea Congres al partidului.

multe cărți agrotehnice, participăm cu interes la cursurile agrozootehnice. Astăzi fiecare țăran colectivist din Drăgușeni știe ce-i acela asolament, știe cum se face ia- rovizarea, cunoaște cuvîntul științei într-o serie de lucrări ale pămîntului. Și acestea ne înlesnesc să obținem recolte mai bogate, să întărim tot mai mult gospodăria.Putem spune astăzi că sîntem bogați. Bogată ne e colectiva, iar din bogăția ei se naște și bunăstarea noastră. Avem în prezent un fond de bază de aproape 400.000 lei la suta de hectare. Aceasta ne permite ca an de an veniturile colectiviștilor să fie tot mai ridicate. Anul trecut, de pildă, colectiviștii noștri au primit pentru fiecare zi-muncă produse și bani în valoare de 33 lei.în satul nostru, Drăgușeni, nu peste multă vreme toate casele vor fi noi. Numai în ultimii ani și-au construit case noi, arătoase și frumoase, ca la oraș, peste 70 de colectiviști. Le-a dat mîna s-o facă, au avut din ce, i-a ajutat și gospodăria colectivă.Gospodăria noastră colectivă a fost un important centru de atracție în munca dusă pentru încheierea colectivizării agriculturii. Pe la noi s-au perindat peste 1.000 de țărani întovărășiți și individuali din satele Oașului. Și au avut ce vedea : construcții gospodărești trainice și încăpătoare, animale de rasă bună și bine îngrijite, case frumoase în care s-au statornicit temeinic belșugul, bucuria și încrederea în viitor.Toți colectiviștii noștri au fost buni agitatori pentru colectivizarea agriculturii, pentru că le erau la îndemînă toate dovezile. Vorbind despre viața lor, ei zugrăveau în fața țăranilor tabloul vieții noi ce o vor trăi intrînd în gospodăria colectivă. Astăzi, întregul nostru raion, întreaga regiune, întreaga țară este cu agricultura colectivizată. E sărbătoarea întregului nostru popor muncitor, care a adăugat la șirul minunatelor sale cuceriri o nouă victorie socialistă — încheierea colectivizării agriculturii.Bunăstarea familiilor noastre își are izvorul în dezvoltarea tot mai puternică a proprietății obștești, în creșterea continuă a producției agricole vegetale și animale. Iată de ce noi, muncind cît mai bine în prezent, sîntem cu gîndul și cu fapta spre viitor așa cum ne învață partidul. Pe baza avîntului puternic al producției de cereale, noi asigurăm creșterea numărului de animale și a producției acestora și dezvoltăm tot mai mult culturile de plante tehnice. Ne propunem ca în 1965 .să avem la fiecare 100 ha teren agricol o încărcătură de 55 taurine (din care 32 vaci cu lapte), 22 scroafe fătătoare, peste 200 ovine cu lînă fină și 1.000 păsări. Sporirea producției vegetale și animale, vînzarea către stat a unor cantități tot mai mari de produse agroalimentare vor face ca veniturile bănești să se dubleze în 1965 față de 1962. în felul acesta se va mări continuu fondul de bază, care în 1965 va fi de peste 500.000 lei la suta de hectare.Colectiviștii din Drăgușeni se angajează în fața conducerii partidului și statului să muncească cu hărnicie și conștiinciozitate pentru a întări tot mai mult gospodăria colectivă, să ajute cu toate puterile colectivele surori — mai tinere ca să-și rînduiască de la început cu chibzuială treburile gospodărești.
Cînd am citit „Chemarea consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști”, am simțit puternic, ca și atîția colegi aflați pe la alte instituții, dorința de a munci permanent în gospodăriile colective. Mai ales, îmi doream o gospodărie căreia să-i pot deveni imediat de folos.La chemarea lansată de către partid am răspuns fără ezitare împreună cu alți 300 de ingineri agronomi din regiunea Banat, înțelegînd cît este de necesar ca inginerii agronomi să lucreze în gospodăriile colective. Cînd m-am decis să merg în gospodăria colectivă știam care-mi este datoria.Din felul cum m-au primit colectiviștii, am înțeles că m-au așteptat ca pe un ajutor prețios și nu am observat la ei nici o urmă de dezamăgire că au primit o „ingineră" în loc de inginer agronom.Am ajuns în sat odată cu primăvara. Prima sarcină de răspundere am considerat-o realizarea la timp a campaniei de însămînțări, care a constituit pentru mine un examen serios dat în fața colectiviștilor. Am înțeles eă de modul de organizare a muncii în cele mai mici amănunte, de folosirea fiecărei ore bune de lucru, depinde succesul însămînțărilor. Colectiviștii au fost convinși de superioritatea seminței de porumb dublu hibrid și au schimbat cantitatea necesară pentru 200 ha. Noi am luat toate măsurile ca de pe această suprafață să obținem cîte 5.000 kg porumb boabe la hectar.în munca mea am fost tot timpul sprijinită de consiliul de conducere și de întreaga masă a colectiviștilor în frunte cu comuniștii. M-au impresionat în mod deosebit acești oameni tineri și vîrstnici care urmează cu încredere sfaturile agrotehnicii și care mi-au acordat încredere ale- gîndu-mă .vicepreședintă a consiliului de 

conducere. Sîntem hotărîți să punem în valoare toate resursele pe care le. avem pentru dezvoltarea gospodăriei. Folosind apele rîului Caraș vom crește mii de rațe și gîște, iar pe terenurile din luncă vom crea un bazin legumicol.în raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a analizat pe larg și problema asigurării bazei furajere, precum și posibilitățile pe care le oferă culturile intercalate. în această direcție colectiviștii din gospodăria noastră au ceva experiență. în acest an am însămînțat cu dovleci o suprafață de 100 ha din cele 400 ha cultivate cu porumb, iar pe 50 ha am semănat fasole în cultură intercalată.Conform planului care ni l-am propus, vom asigura baza furajeră necesară ani-
Cuvîntul deputatului Vasile Vaida 

(regiunea Cluj)Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, la care iau parte ca invitați mii de reprezentanți ai oamenilor muncii din întreaga țară, consfințește o victorie de importanță istorică a poporului nostru — încheierea colectivizării agriculturii. A- ceastă măreață victorie confirmă în mod strălucit justețea politicii marxist-leniniste a Partidului Muncitoresc Romîn, de întărire continuă a alianței muncitorești-țără- nești, de transformare socialistă a agriculturii, de construire și desăvîrșire a construcției socialismului în patria noastră.Procesul de colectivizare a agriculturii a avut loc în condițiile ajutorului puternic și multilateral acordat țărănimii de clasa muncitoare, de statul nostru, prin mașini și unelte agricole, semințe și animale de reproducție, credite pe termen lung, asistență tehnică și altele, care au determinat creșterea continuă a producției agricole și a bunei stări a țărănimii.Trecînd pe calea gospodăriei agricole colective — pe baza liberului consimțămînt — harnica noastră țărănime a dovedit că nutrește o încredere profundă în politica înțeleaptă a partidului, în capacitatea socialismului de a asigura tuturor celor ce muncesc un înalt nivel de trai, o viață luminoasă și fericită.Pentru a convinge masele țărănimii de superioritatea gospodăriei agricole colective, în regiunea noastră s-a desfășurat cu participarea unui număr mare de colectiviști fruntași, lucrători de partid și ai organizațiiloi- obștești, intelectuali, o largă muncă politică de masă, folosindu-se forme multiple și variate : vizite ale țăranilor în gospodăriile colective fruntașe, expuneri și conferințe, broșuri și altele. Un rol hotărîtor l-a avut exemplul gospodăriilor colective fruntașe, care au exercitat o puternică atracție în rîndul țăranilor întovărășiți și cu gospodării individuale.Pe baza documentelor Plenarei C.C. al. P.M.R. din iunie-iulie 1961, imediat după încheierea colectivizării, organele și organizațiile de partid, sfaturile populare au trecut la o largă acțiune politică și organizatorică pentru unificarea gospodăriilor mici în unități mai mari, cu o suprafață medie de 1.500 ha care, în condițiile regiunii noastre, așa cum a demonstrat un minuțios studiu preliminar, realizează cei mai înalți indici economici. în urma muncii politice desfășurate de organele și organizațiile de partid, țăranii colectiviști din regiunea noastră au înțeles marea importanță economică à acestei acțiuni, procesul de unificare a gospodăriilor colective în- cheindu-se. cu succes pe întreg cuprinsul regiunii noastre la începutul lunii martie.Față de 725 de gospodării colective cu o suprafață medie de 633 ha, existente la încheierea colectivizării, în prezênt avem în întreaga regiune 345 de gospodării colective cu o suprafață medie de 1.342 ha.Unificarea a creat condiții deosebit de favorabile atît pentru folosirea rațională a pămîntului, pentru dezvoltarea tuturor ramurilor de producție, cît și pentru alegerea în posturile de conducere a celor mai bune cadre. Chiar în primăvara acestui an culturile au fost mai rațional amplasate, iar tractoarele și mașinile folosite cu mai mare randament, aplicîndu-se o agrotehnică mai avansată. Toate acestea au creat premizele pentru sporirea producției vegetale și animale.Tovarăși, hotărîrile adoptate de Plenara C.C. al P.M.R. din 23—25 aprilie 1962, raportul prezentat la sesiunea noastră de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej constituie documente de o însemnătate excepțională în viața politică, economică și socială a patriei noastre.Raportul demonstrează posibilitățile mari ce se deschid în fața agriculturii țării noastre, în noile condiții create prin încheierea procesului de colectivizare.După cum ați văzut, o atenție deosebit de mare se acordă dezvoltării sectorului zootehnic. Regiunea Cluj are condiții favorabile pentru depășirea mediei stabilite pe țară în ce privește încărcătura animalelor la suta de hectare.în urma măsurilor politico-organizatori- ce luate de organele și organizațiile de partid, de sfaturile populare, încă la începutul anului 1962 în regiunea noastră densitatea animalelor la suta de hectare a ajuns la 38,1 bovine, din care 13,1 vaci. Pe baza planului de dezvoltare a agriculturii regiunii noastre, în anul 1965 se va ajunge la 51,5 bovine, din care 26,2 vaci, față de 40 bovine, din care 20 vaci, cît este media pe țară fixată de cel de-al III-lea Congres al partidului.Pentru a asigura hrana animalelor și realizarea producțiilor planificate, am în-
Cuvîntul tovarășei Dobrița Dima

(președinta G.A.C. din comuna Platonești 
regiunea București)Stau cîteodată și mă gîndesc la ceea ce sînt astăzi și mai că nu-mi vine să cred că eu, o țărancă, care în urmă cu 20 de ani abia ridicam ochii din basma, conduc acum o gospodărie colectivă a cărei avuție obștească se numără în milioane.în anii regimului burghezo-moșieresc cînd auzeam de milioane, îmi apărea în fața ochilor chipul moșierului hain la care slugăream din tată în fiu, pe nimica toată ; vedeam cum carele încărcate cu bucate, strînse de pe cimpul udat cu sudoarea frunții noastre plecau din sat, lăsîndu-ne cu pătulele goale și muritori de foame. Astăzi cînd chibzuiesc la treburilș gospodăriei noastre colective și văd avuția obștească, în minte îmi răsar stăpînii de azi ai Bărăganului roditor — colectiviștii noștri — care prin munca unită își făuresc o viață îmbelșugată.Gospodăria noastră — ca și celelalte gospodării colective din Bărăgan — are un caracter cerealier. Organizarea temeinică a muncii pe brigăzi și echipe, întărirea 

malelor, urmărind să creăm și o rezervă de furaje concentrate și grosiere. îmbinînd armonios diferite ramuri de producție, mă voi strădui ca împreună cu colectiviștii să aducem și gospodăria noastră în rîndul gospodăriilor colective fruntașe.Pentru a putea aplica regulile științifice, consider că trebuie ca noi, inginerii agronomi, să fim primii care să ne însușim în mod temeinic noi cunoștințe. S-au creat noi soiuri de plante și noi rase de animale. Ținînd seama de aceste lucruri aș vrea să fac o propunere. Cred că este bine ca noul organ de conducere al agriculturii care va lua ființă să studieze și să creeze formele și mijloacele eficace de ridicare continuă a cunoștințelor profesionale ale inginerilor agronomi.
treprins acțiunile necesare pentru dezvoltarea bazei furajere.în ultimii ani s-au luat măsuri de îmbunătățire și ridicare a productivității pășunilor, care ocupă 50 la sută din suprafața agricolă a regiunii și ne oferă mari posibilități pentru obținerea de carne și lapte la un preț de cost scăzut. în același timp, anul acesta s-a extins cultivarea porumbului pentru siloz, a sfeclei de zahăr pentru furaje și altele.în legătură cu asigurarea bazei furajere este nevoie să dăm dovadă de mai mult spirit de prevedere, căci în agricultură se pot ivi fenomene care nu pot fi încă stă- pînite.Mă refer la seceta din anul trecut, care s-a făcut simțită și în regiunea noastră, împiedicîndu-ne să asigurăm cantitățile necesare de furaje pentru efectivul mult sporit de animale. în împrejurarea dată am fost nevoiți să apelăm la fondul centralizat al statului. Trebuie să spunem aici că partidul și guvernul nostru ne-au dat un ajutor prețios pentru care aducem cele mai vii mulțumiri. Din cele petrecute, noi am desprins însă serioase învățăminte pentru viitor. în primul rînd ne-am dat seama că trebuie să facem totul pentru a îndruma gospodăriile colective să-și creeze o rezervă de furaje și de cereale, spre a fi temeinic pregătite în eventualitatea unor calamități naturale. Numai creîndu-și o asemenea rezervă vor putea gospodăriile colective să-și asigure dezvoltarea continuă și să sporească neîncetat șeptelul și productivitatea animalelor.

Tovarăși,Apreciem că măsurile luate pentru reorganizarea conducerii agriculturii corespund întrutotul noii etape de dezvoltare în care a pășit țara noastră, după încheierea colectivizării. Consiliul Superior al Agriculturii, consiliile agricole regionale și raionale, care urmează să cuprindă un mare număr de colectiviști, specialiști cu pregătire superioară, oameni de știință, activiști de partid și de stat, vor realiza o conducere științifică, competentă și unitară a agriculturii, vor asigura îndeplinirea cu succes a mărețelor sarcini trasate de partid cu privire la întărirea economi- co-organizatorică a unităților socialiste și creșterea continuă a producției agricole. Consiliile agricole vor aduce un suflu nou, stabilind o legătură nemijlocită cu terenul, cu masele largi de oameni ai muncii care hotărăsc soarta producției agricole.Hotărîrea cu privire la repartizarea specialiștilor în unitățile de producție ale agriculturii are un caracter realist, izvorăște dintr-o necesitate imperioasă și de aceea este cît se poate de binevenită. Se știe doar că recoltele mari se hotărăsc în unitățile de producție, iar acest lucru reclamă participarea directă și activă a specialiștilor la aplicarea celor mai avansate metode ale agrotehnicii. Justețea acestei hotărîri este demonstrată și de exemplul regiunii noastre. Noi dispuneam pînă nu de mult de 834 ingineri agronomi, dar tnulți dintre ei nu lucrau în unitățile productive. Specialiștii din regiunea noastră au primit cu entuziasm chemarea partidului de a pleca și a munci nemijlocit în unitățile agricole. în prezent toate gospodăriile colective din regiunea Cluj sînt încadrate cu ingineri agronomi și alte cadre cu pregătire superioară. Colectiviștii i-au primit cu drag pe ingineri, străduin- du-se să le creeze condiții bune de muncă și viață.Nu încape îndoială că noile avantaje substanțiale care se acordă specialiștilor vor constitui pentru ei un puternic imbold de a munci cu tot entuziasmul în vederea înfloririi agriculturii noastre socialiste.Tovarăși, sîntem profund încredințați că hotărîrile recentei Plenare a C.C. al P.M.R. și măsurile pe care le va adopta Marea Adunare Națională ne vor ajuta să realizăm cu succes prevederile pla-r nului de dezvoltare a agriculturii regiunii noastre. însuflețiți de marea victorie dobîndită sub conducerea încercată a partidului nostru, de dorința de a face din fiecare gospodărie colectivă o unitate puternică și înfloritoare, strîns uniți i’; jurul Comitetului Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, toți oamenii muncii din regiunea Cluj își exprimă hotărîrea de a nu precupeți nici un efort, de a munci cu tot elanul pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de Congresul al III-lea al partidului, pentru prosperitatea și fericirea patriei noastre socialiste.

simțului de răspundere pentru soarta recoltei și aplicarea cu succes a măsurilor agrotehnice au creat condiții ea an de an să mărim producția la hectar. Astfel, în anul 1961 am obținut la ha o producție medie de 2.800 kg porumb boabe, 1.850 kg floarea-soarelui, 29.000 kg sfeclă de zahăr, iar la orez peste 4.700 kg la hectar, pentru care am primit premiul II pe țară.în cîteva cuvinte vreau să arăt cum am reușit să ebtip^m 30 la sută din veniturile totale de pe urma creșterii anițnalelor, ă- dică să facem ca sectorul zootehnic să devină un izvor de venituri bănești în tot timpul anului.Trebuie să spun că în ce privește dezvoltarea sectorului zootehnic noi am învățat mult din experiența pozitivă a altor G.A.C. care obținuseră rezultate mai bune decît noi. La sfîrșitul acestui an vom a- vea la suta de hectare cîte 25 dé bovine, 65 de porcine, 145 de ovine și 950 de păsări,
(Continuare în pag. V-a)
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Cuvîntul tovarășei Dobrița Dima Cuvîntul tovarășului Petre Borilă
(Urmare din pag. IV-a)Așadar, încă din acest an, gospodăria noastră colectivă realizează sarcina trasată de Congresul al Ill-lea al P.M.R. privind încărcătura de animale la suta de hectare. Avem posibilități să depășim aceste realizări. încă de pe acum ne-am gîndit să luăm astfel de măsuri ca în anul 1963 să avem .105 porci la suta de hectare. Acesta este mgajamentul nostru și fiți siguri, tovarăși, că îl vom îndeplini.Pentru a dezvolta sectorul zootehnic ne-am ocupat de asigurarea hranei animalelor ca una din condițiile de bază pentru creșterea numărului și productivității lor. Am repartizat prin planul de producție suprafețe corespunzătoare pentru a fi însămînțate cu porumb siloz, borceag, lu- cernă. Din anul 1961 folosim și sfecla de zahăr pentru furaj, cu bune rezultate. în calculul bazei furajere am avut în vedere asigurarea cantităților de furaje necesare hrănirii raționale a animalelor existente și crearea unor importante rezerve de furaje pentru efectivele sporite din anul 1963.Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a subliniat, în Raportul prezentat, importanța economică a culturilor intercalate. Această formă de cultură intensivă permite ca, fără diminuarea producției de porumb, să se realizeze de pe aceeași suprafață cantități însemnate de dovleci și fasole. Din propria noastră experiență ne-am convins pe deplin de acest fapt. De exemplu, în anul 1961 am cultivat 300 ha cu porumb intercalat cu dovleci, obți- nînd în afară de producția de porumb planificată și 3.200 kg dovleac la hectar. Prin cultivarea fasolei intercalate cu porumb pe 290 ha am obținut 240 kg la hectar. în felul acesta am realizat un ve

nit suplimentar de circa 1.500 lei la hectar. Folosind dovleci în hrana porcilor și vacilor am economisit mari cantități de concentrate. De pildă, la fiecare porc pus la îngrășat am economisit zilnic cîte 1,5 kg porumb, completînd unitățile nutritive cu dovleci.Pentru a folosi cît mai rațional pămîn- tul noi punem în cultură dublă după mazăre și păioase cîte 300 hectare cu plante furajere. Avem 20 ha, cu livadă de pe care recoltăm pe lîngă fructe dulci și aromate • și o mare cantitate de sfeclă sau borceag pentru furajarea animalelor. Anul trecut din livadă am recoltat 288 tone sfeclă de zahăr pentru furaj.Dezvoltarea multilaterală a gospodăriei a asigurat creșterea fondului de bază, a veniturilor gospodăriei și ale colectiviștilor. Fondul de bază a ajuns la patru milioane și jumătate lei iar veniturile bănești la 3 milioane lei. Aceasta a avut drept rezultat ridicarea nivelului de trai al colectiviștilor. Este grăitor în acest sens faptul că peste trei pătrimi din familiile colectiviștilor din comuna noastră și-au construit case noi. Comuna este electrificată și radioficată. avem un cinematograf, am construit cu forțe proprii un dispensar și 5 săli de clasă la școala de 8 ani.Pornind de la acest bilanț al realizărilor noastre, sîntem îndreptățiți să privim cu încredere în viitor. Directivele celui de al III-lea Congres al P.M.R., recomandările Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști, indicațiile de mare preț pe care le-am primit la această sesiune a Marii Adunări Naționale ne vor fi călăuză în munca ce o desfășurăm pentru continua înflorire a gospodăriei noastre colective. Prin munca avîntată ne vom strădui să fim la înălțimea sarcinilor trasate de partidul nostru drag.

ți invilafi ai Mariian marchează un mo-

Cuvîntul deputatului Virgil Cazaca
(regiunea Iași)

Tovarăși,Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej face bilanțul rezultatelor remarcabile obținute de poporul nostru sub conducerea partidului în transformarea socialistă a agriculturii și înfățișează sarcinile mari și complexe ce ne revin în actuala etapă de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste.Terminarea colectivizării agriculturii cu aproape 4 ani mai devreme față de termenul stabilit de Congresul al III-lea al P.M.R. a fost întîmpinată cu un puternic sentiment de bucurie și mîndrie patriotică de către toți oamenii muncii din regiunea Iași.Cu prilejul vizitei în regiunea Iași a conducătorilor de partid și de stat, am primit un sprijin multilateral și indicații prețioase cu privire la dezvoltarea economică și" social-culturală a regiunii. Expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej la adunarea activului de partid al regiunii noastre constituie un însufletitor program de muncă și luptă, care se înfăptuiește cu succes. Ajutorul concret multilateral pe care l-am primit și-l primim neîncetat este o ilustrare elocventă a stilului leninist de muncă al conducerii partidului nostru care manifestă -o grijă permanentă pentru dezvoltarea economiei naționale și a fiecărei regiuni în parte. Abordarea multilaterală, creatoare a problemelor economice pe baza unei profunde cunoașteri a realităților este una din trăsăturile caracteristice ale activității partidului, a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, care ne conduce din victorie în victorie, ne drumul socialismului și al comunismului.Roadele îndrumării înțelepte, ferme și consecvente a conducerii partidului se oglindesc în entuziasmul cu care oamenii muncii din patria noastră luptă pentru înfăptuirea politicii partidului pe care o consideră drept propria lor politică.
Tovarăși,Dintre multiplele probleme supuse dezbaterii acestei sesiuni istorice a Marii Adunări Naționale mă voi opri numai asupra cîtorva.în Raportul său tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat că una din sarcinile noastre principale este continua întărire a gospodăriilor agricole colective, în această direcție, în regiunea noastră, paralel cu munca de colectivizare, s-a acordat o atenție deosebită unificării gospodăriilor mici în gospodării mari, capabile să valorifice din plin avantajele marii producții socialiste. Pe baza studiului și analizei concrete a situației din fiecare gospodărie colectivă, a consultării țăranilor colectiviști, în ultimul timp 335 de gospodării mici s-au unit în 146 gospodării colective mari și puternice. Acest lucru a creat posibilitatea unei mai bune folosiri a pămîntului, a forței de muncă, a condițiilor naturale și economice, a extinderii mecanizării lucrărilor. Suprafața medie de teren agricol ce revine fiecărei gospodării colective a crescut de la 685 ha la 1800 ha, iar prin unificarea a încă 49 gospodării colective în toamnă vom ajunge la 2000 ha.Dezvoltarea multilaterală a producției, bazată pe o justă îmbinare a ramurilor vegetale și animale, constituie una din preocupările noastre principale. Acordînd prioritate sporirii producției de cereale, mai ales de grîu și de porumb, am extins în același timp cultura legumelor pe o suprafață de 8000 ha, îndeosebi în gospodăriile din zonele preorășenești, creînd astfel posibilitatea unei mai bune aprovizionări cu legume proaspete a populației.Sînt îndeobște cunoscute condițiile prielnice din regiunea Iași pentru dezvoltarea viticulturii și pomi culturii. Colectivizarea deschide largi posibilități în această privință prin folosirea terenurilor improprii culturilor de cereale și plante tehnice. Totodată se vor defrișa suprafețele ocupate cu vii hibride, asigurîndu-se pînă în 1965 o- creștere a suprafețelor plantate cu viță nobilă nînă la 13090 ha, ceea ce va reprezenta 50 la sută din întreaga suprafață cultivată cu viță de vie. Vom da o atenție deosebită extinderii plantării de vii în renumitele podgorii : Cotnari, Huși, Bucium și Copou.In dezvoltarea diferitelor ramuri 'de producție a gospodăriilor noastre colective un loc important îl va ocupa și. în viitor creșterea animalelor. Prin ^rețineri din prăsila proprie și prin cumpărări de animale de producție și îndeosebi tineret, la sfîrșitul acestui an gospodăriile colective vor ajunge la un efectiv de animale proprietate obștească de peste 27900 vaci,

256600 ovine, 103000 porcine și peste 1,5 milioane păsări.încheierea colectivizării agriculturii în regiune a creat premizele aplicării unui complex de măsuri menit să sporească fertilitatea solului și să redea agriculturii noi suprafețe de teren. Pentru regiunea noastră care are peste 50 la sută din suprafața arabilă supusă eroziunii în diferite stadii, combaterea acestei moșteniri grele a trecutului și valorificarea cît mai rațională a terenurilor constituie o puternică rezervă de sporire a producției agricole și de consolidare continuă, pe această bază, a gospodăriilor noastre colective.în acest scop, la indicația conducerii partidului, noi am elaborat un plan unic de măsuri desfășurat pe etape, începînd cu terenurile care necesită lucrări mai puține și mai simple și care pot da rezultate economice în termen scurt. Vom ajunge astfel să sporim producția pe terenurile arabile și pe pășunile supuse eroziunii, transformînd dealurile ieșene brăzdate de ogașe și ravene în vii și livezi înfloritoare.în toamna trecută și în primăvara acestui an, pe o suprafață de 180000 ha au fost executate arături pe curba de nivel, iar în cadrul celor 18 șantiere de combatere a eroziunii solului existente în regiune se execută lucrări în complex ca : benzi înierbate, terasări etc. S-au efectuat lucrări pe aproape 5000 ha din care 994 ha amenajări pentru vii și 1753 ha pentru pomi. Pe o suprafață de 2000 ha pășuni degradate s-au efectuat amenajări complexe, iar pe 200 ha s-au făcut împăduriri. întocmirea schițelor de organizare a teritoriului pe fiecare gospodărie, la care se lucrează în momentul de față, creează noi posibilități pentru aplicarea cu eficiență și mai mare a celor mai economice metode de combatere a eroziunii solului.
Tovarăși,Pentru rezolvarea cu succes a sarcinilor mari pe care le ridică încheierea procesului de colectivizare, un rol determinant îl are modul de organizare a conducerii agriculturii. în legătură cu această importantă problemă consider întrutotul juste și întemeiate criticile aduse vechiului sistem de conducere a agriculturii, depășit de condițiile actuale de dezvoltare a producției. Neajunsurile vechiului sistem de organizare a conducerii agriculturii s-au resimțit și în regiunea Iași. Așa, de pildă, Departamentul Gostat a trimis Trustului regional în anul trecut 2000 circulare și ordine, iar pe linia sfatului popular s-au primit peste 600 de asemenea ordine și instrucțiuni. La ce ducea un asemenea stil de muncă ? Răspunsul e clar pentru fiecare din noi : la imobilizarea în birouri a unui însemnat număr de specialiști din toate verigile de conducere, în timp ce locurile hotărîtoare ale producției erau lipsite de ajutor calificat și competent. înlăturarea acestor neajunsuri era cerută stăruitor și de masa colectiviștilor. în această privință îngă- duiți-mi să istorisesc un fapt petrecut în perioada colectivizării în comuna Nicolae Bălcescu din părțile Hîrlăului.Aici, într-o zi, la o adunare la căminul cultural, un bătrîn, Ion Gheorghe Prodan, om cu autoritate și prestigiu, respectat de toată obștea nu numai pentru cei optzeci de ani ai săi ci și pentru vrednicie, a vorbit în numele satului exprimînd o cerere unanimă. Ce-a spus el ? Că țăranii urmează cu încredere politica partidului, că ei fac bucuroși colectivă în sat dar au și o dorință : să fie mai mult control din partea organelor superioare și mai mult ajutor din partea inginerilor de 'specialitate.Am ferma convingere că moș Ion Gheorghe Prodan, și ca el mii, zeci de mii de colectiviști vor primi cu multă satisfacție legea cu privire la noua formă de organizare a conducerii agriculturii.Proiectul de lege supus dezbaterii și aprobării noastre coincide întrutotul noilor cerințe ale agriculturii noastre socialiste. Aplicarea lui va contribui deopotrivă la însuflețirea muncii colectiviștilor și specialiștilor care lucrează nemijlocit în agricultură, determinînd astfel o sporire considerabilă a producției și productivității muncii agricole.Voi vota cu toată încrederea proiectul de lege cu privire la înființarea Consiliului Superior al Agriculturii și a consiliilor agricole regionale și raionale și asigur conducerea partidului și statului nostru că vom munci cu perseverență, consacrînd întreaga noastră putere de muncă și pricepere traducerii în viață a mărețelor sarcini care ne revin pentru continua dezvoltare și înflorire a patriei noastre socialiste,

Tovarăși äepufafi 
Adunări Nationale,Primăvara acestuiment de importanță istorică în opera de■ construire a socialismului în patria noastră — încheierea colectivizării agriculturii, îndeplinirea cu aproape patru ani înainte de termen a sarcinii fundamentale trasate de Congresul al III-lea al P.M.R. în domeniul dezvoltării socialisteA fost înscrisă astfel o nouă și măreață cucerire pe drumul de —'*i—” ■'1 noastre spre desăvîrșirea cialismului, spre comunism. Se deschide un nou capitol în viața satului, a țărănimii. O dată cu înfăptuirea colectivizării, atît orașul cît și satul se dezvoltă impetuos, armonios în cadrul unei economii socialiste în întregul ei.Acest eveniment conferă sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale un caracter solemn, propriu marilor sărbători din viața poporului nostru.Entuziasmul furtunos cu care a fost primit de toți participanții la sesiune Raportul tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej ilustrează încă o dată încrederea și dragostea nemărginită a poporului nostru pentru conducătorul său înțelept și hotărît, Partidul Muncitoresc Romîn, atașamentul față de politica sa leninistă.Victoria socialismului la orașe și la sate, întărirea și dezvoltarea statului socialist, revoluția culturală, ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului, formarea omului nou, al epocii socialismului, iată monumente nepieritoare ale vremurilor ce le trăim, ridicate prin lupta clasei muncitoare, a poporului romîn sub conducerea partidului, monumente despre care — re- luînd cuvintele unui mare poet latin — putem spune că sînt mai trainice decît cele din bronz.întîmpinăm astfel ziua de 1 Mai cu Succese de mare amploarp, cu inima veselă, cu mîndrie pentru realizările de pînă acum, cu încredere în viitorul luminos al Romîniei Socialiste. Și cînd vom intona „Internaționala" ne vom gîndi cu bucurie că telurile la înfăptuirea cărora cheamă cuvintele înaripate ale mărețului imn au devenit în țara noastră realitate, că uriașele succese ale U.R.S.S., ale întregului lagăr socialist sînt ca o chemare către proletariatul, către oamenii muncii din țările capitaliste, pentru victoria socialismului și a

a agriculturii.victorii al țării construcției so-

pacn.
Tovarăși,înfăptuirea colectivizării agriculturii înseamnă, pe de o parte, încheierea unei perioade de adînci transformări în viata țărănimii. în toate laturile principale ale vieții social-economice a satului, care au culminat cu trecerea, pe baza convingerii, a micilor proprietari individuali de pă- mînt la forme noi. superioare, de organizare a proprietății și muncii, iar pe de altă parte — începutul unei noi perioade în dezvoltarea agriculturii.Cei treisprezece ani care au trecut de la memorabila plenară a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn din martie 1949 au fost ani de muncă intensă, multilaterală, perseverentă pentru a îndruma și a atrage milioanele de gospodării țărănești pe făgașul relațiilor de producție socialiste.Partidul Muncitoresc Romîn a rezolvat problemele complexe ale transformării socialiste a satului pe baza învățăturii marxist-leniniste, a genialului plan cooperatist al lui Lenin, inspirîndu-se din nesecatul tezaur al experienței P.C.U.S. și acu- mulînd la rîndul său o bogată experiență în cunoașterea și folosirea legilor generale ale revoluției și construcției socialiste, întruchipată în politica partidului și statului nostru. Datorită caracterului creator al politicii sale, partidul, pe baza unei profunde analize a situației concrete din țara noastră, a elaborat soluții corespunzătoare, care au dus la creșterea producției agricole vegetale și animale concomitent cu transformarea socialistă a agriculturii.Aplicînd cu consecvență principiul leninist al liberului consimțămînt, partidul și guvernul au desfășurat o largă și multilaterală muncă de convingere a țărănimii. Trebuie subliniat rolul avut în țara noastră de întovărășirile agricole care au ajutat milioanelor de țărani să se convingă prin propria experiență de avantajele muncii în comun, cu mijloace mecanizate, pe mari suprafețe, contribuind la educarea lor în spiritul producției socialiste, pregătindu-i în vederea trecerii la gospodăria agricolă colectivă.O mare grijă a fost acordată consolidării economico-organizatorice, dezvoltării gospodăriilor colective ce se formau, pentru ca — prin rezultatele obținute — ele să constituie un exemplu convingător, să exercite o atracție crescîndă asupra țăranilor cu gospodărie individuală și întovărășiți. Dacă adăugăm la acestea activitatea educativ-culturală desfășurată la sate — lichidarea analfabetismului, construirea a sute de cămine culturale, cursurile agro-zootehnice de masă, ziarele, broșurile, cărțile, filmele și altele — ne putem da seama de amploarea muncii depuse pentru a convinge țărănimea asupra avantajelor gospodăriei colective.

In același timp partidul șî statul au aplicat principiul leninist al cointeresării materiale, au folosit cu multă eficiență pîrghii economice corespunzătoare caracteristicilor gospodăriilor colective, mari producătoare de marfă.Ca urmare, procesul colectivizării a fost însoțit de creșterea producției vegetale, a șeptelului, a fondului central de produse agricole al statului și de îmbunătățirea aprovizionării populației.Creșterea producției agricole a permis industriei alimentare să-și sporească producția în 1961 cu peste 50 la sută față de 1955 și comerțului socialist să vîndă populației cantități tot mai mari de produse alimentare. în comparație cu anul 1955. în 1961 s-au înregistrat, de exemplu, următoarele creșteri de vînzări la o serie de produse alimentare principale :■ 28 la sută la paste făinoase, 81 la sută la conserve de legume, 51 la sută la carne, 75 la sută la preparate de came, 48 la sută la untură și 74 la sută la 80 la sută la lapte și 90 la zeturi, 30 la sută la zahăr la produse zaharoase ; în lipsită de interes nici creșterea cu 60 la sută la vînzările de vin și cu 45 la sută la cele de bere.Politica de transformare socialistă a agriculturii a cuprins în mod multilateral laturile esențiale ale vieții social-economice a satului, însumînd într-un complex unitar problemele dezvoltării forțelor de producție, ale creării și dezvoltării relațiilor de producție socialiste, ale ridicării nivelului cultural, politic și ideologic, ale educației, îndreptîndu-le cu fermitate și siguranță spre victoria deplină și definitivă a socialismului în agricultură.Așa cum a subliniat tovarășul Gheorghiu- Dej în Raportul său, chezășia avîntului neîncetat al economiei noastre, a înzestrării tuturor ramurilor de producție cu tehnica modernă, a perfecționării neîncetate a relațiilor de producție socialiste la orașe și sate o constituie dezvoltarea bazei teh- nico-materiale. politica de industrializare socialistă a țării.înzestrarea agriculturii cu mijloace de producție mecanizate, furnizarea de îngrășăminte chimice în cantități ce cresc rapid, an de an, sînt rod al politicii de industrializare socialistă și în același timp expresie a întăririi necontenite a alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea colectivistă — temelia de granit a statului și orînduirii noastre.Un însemnat factor care stimulează creșterea continuă a producției agricole, consolidarea și dezvoltarea multilaterală a gospodăriilor colective îl constituie relațiile economice, de schimb, cu statul. Datorită caracterului lor planificat, ele reprezintă în același timp un însemriaț sprijin în organizarea gospodărească a producției și repartizarea rațională a produselor în vederea creșterii continue a cantităților vîndute statului. sporirii averii obștești și ridicării ne această bază a veniturilor în gospodăriile colective.Acest sistem de relații asigură gospodăriilor colective o piață de desfacere a produselor agricole în condiții avantajoase, statul furnizîndu-le totodată atît mijloacele de producție cît și mijloacele de consum necesare dezvoltării lor economice și ridicării nivelului de trai al colectiviștilor.Pregătindu-se în mod treptat — încă din 1953 — înlocuirea cotelor obligatorii cu relații pe baze comerciale, s-a trecut în 1956 la desființarea cotelor, sporind considerabil volumul contractărilor ca instrument principal al relațiilor planificate, de schimb, între oraș și sat, ca mijloc de stimulare a formării și dezvoltării gospodăriilor agricole colective.Influența pozitivă a sistemului de contractări este viu ilustrată de creșterea continuă a cantităților de produse livrate întreprinderilor producătoare de bunuri de consum.Un exemplu concludent îl constituie îndeplinirea hotărîrilor plenarei C.C. al P.M.R. din 1958 care a prevăzut măsurile de creștere a producției de sfeclă de zahăr și floarea-soarelui în vederea eliminării importului de zahăr și ulei : din importatoare, țara noastră a devenit exportatoare de zahăr și ulei.Măsurile stimulatorii prevăzute de plenară au dus la creșterea producției de sfeclă de zahăr care s-a dovedit a fi o cultură deosebit de avantajoasă pentru gospodăriile agricole colective.Iată cum au evoluat cantitățile de sfe- și sumele încasate din pre- către gospodăriile agricole

ulei sută și 70 fine,
vegetal, la brîn- la sută nu este

clă de zahăr darea lor de colective :— în 1958 încasînd 157— în 1959, nară, 1.346.000 tone, primind 673 milioane lei ;•— în 1961, circa 2 milioane tone pentru care au încasat un miliard de lei.In 1962 totalitatea producției de sfeclă de zahăr — planificată la 2.400.000 tone — va fi livrată de gospodăriile agricole colective, ceea ce le va aduce venituri de circa un miliard două sute milioane lei.Trecerea la folosirea sistemului de contractări a stimulat și creșterea producției

ele au predat 315.000 tone, milioane lei ;după măsurile luate de ple-
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de semințe de floarea-soareluî atît' prin sporirea suprafețelor cultivate cît și a producției la hectar. In perioada anilor 1959—1961 producția totală de semințe a sporit cu 75—90 la sută față de anul 1958, gospodăriile colective livrînd în 1961 circa 60 la sută din totalul cantităților intrate în fondul central al statului.Au crescut și cantitățile de tutun predate de gospodăriile colective și implicit veniturile lor. Dacă în 1958 ele au vîndut statului pe bază de contracte 900 tone tutun, încasînd circa 10 milioane lei, în 1961 au livrat 13 mii tone tutun, încasînd 143 milioane lei, iar în 1962 vor asigura întregul necesar, de 32 mii tone, în valoare de peste 350 milioane lei. De asemenea, în 1962 gospodăriile agricole colective vor asigura în întregime fondul de stat la in și cînepă, urmînd a primi circa 160 milioane lei — față de 67 milioane în 1960.Creșteri însemnate ale livrărilor prin contractări se înregistrează și la produse animale. Astfel, la lapte intrările totale la fondul central au fost în 1961 de 2,2 ori mai mari decît în 1955. cele pe bază de contract sporind de 2,6 ori. Producția de carne tăiată a fost în 1961 cu 30 la sută mai mare decît în 1957, crescînd substanțial cantitățile contractate cu gospodăriile colective care au furnizat animale în valoare de 340 milioane lei față de 35 milioane în 1956.In mod deosebit au crescut livrările totale și pe bază de contract la lînă ; în 1961 ele au fost, pe total, cu 70 la sută mai mari decît în 1955, livrările contractuale fiind de 10 ori mai mari. Corespunzător creșterii cantităților livrate și mai ales a sorturilor fine și semifine, gospodăriile colective și-au sporit încasările de la 16 milioane lei în 1956, la 181 milioane lei în 1961, urmînd ca în 1962 ele să a- tingă cifra de 250 milioane lei.Contractele au un rol tot mai însemnat și în cumpărarea cerealelor ; în 1961, pe această cale a fost furnizată statului circa o treime din totalul intrărilor de cereale.în sistemul contractărilor au fost cuprinse și alte numeroase produse agricole : cartofi, fructe, legume, plante etc.Extinderea și folosirea largă telor ca metodă fundamentală economice cu țărănimea s-au dovedit pe deplin justificate, aducînd o însemnată contribuție la înfăptuirea politicii de transformare socialistă a agriculturii, la creșterea producției agricole vegetale și animale.Acestor măsuri trebuie să li se adauge investițiile de 23 miliarde lei făcute de stat în agricultură, în ultimii 12 ani, creșterea puternică a mijloacelor mecanizate de care dispun stațiunile de mașini și tractoare. creditele însemnate acordate pentru dezvoltarea fondurilor productive ale gos- podăriilor colective, asistența tehnică prin cadre de specialiști, pentru a avea o imagine a complexității măsurilor luate și duse la îndeplinire, măsuri al căror succes desăvîrșit a confirmat justețea lor.♦
Tovarăși,Victoria relațiilor socialiste la sate, condițiile noi, superioare, caracteristice unei agriculturi formate în mod covîrșitor din mari gospodării socialiste — de stat și colectiviste — au făcut necesare măsuri corespunzătoare de ridicare la un nivel superior a sistemului de conducere și planificare a agriculturii.Acestor noi condiții le corespunde programul vast de măsuri preconizat de partid, care constituie o dezvoltare și completare necesară a hotărîrilor Congresului al III-lea al P.M.R. odată cu îndeplinirea înainte de termen a unei sarcini fundamentale prevăzute de Congres. Acest program este rezultatul unei îndelungate munci de studiere, de analiză profundă, multilaterală a realităților agriculturii noastre, inițiată și condusă direct de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Măsurile propuse corespund întru totul sarcinilor actuale ce se ridică în domeniul agriculturii pentru continua întărire economică-organizatorică a gospodăriilor agricole colective, folosirea cît mai eficientă a pămîntului și a mașinilor, sporirea randamentelor în sectorul vegetal și cel zootehnic, realizarea unui belșug de produse agro-alimentare.De însemnătate excepțională sînt propunerile cu privire la reorganizarea conducerii agriculturii. înființarea Consiliului Superior al Agriculturii, a consiliilor agricole regionale și raionale constituie corespondentul organizatoric al etapei actuale de dezvoltare a agriculturii din țara noastră.Prin modul de organizare și de lucru, Consiliul Superior al Agriculturii, consiliile agricole regionale și raionale — în componența cărora vor intra mii de specialiști dintre cei mai valoroși din agricultura noastră, directori ai gospodăriilor agricole de stat și ai stațiunilor de mașini și tractoare, președinți ai gospodăriilor colective și fruntași în producția agricolă, oameni de știință cu înaltă pregătire și experiență, activiști de partid și de stat, — vor fi legate nemijlocit de problemele concrete ale producției, pe care le vor putea rezolva cu competență și operativitate.Astfel se va asigura cea mai deplină punere în valoare a posibilităților ce le oferă marile gospodării agricole socialiste, introducerea și extinderea pe scară largă a științei și tehnicii moderne în agricultură, practicarea consecventă a unei agriculturi intensive, cu producție vegetală și animală tot mai mare.Un loc important în activitatea consiliilor agricole trebuie să-l ocupe îndrumarea gospodăriilor colective în vederea folosirii cît mai judicioase a fondurilor de investiții, orientării lor în primul rînd spre construcțiile productive cele mai necesare.

De mare însemnătate este în această privință elaborarea unor normative și pro- iecte-tip, diferențiate în funcție de condiții geografice, care să asigure utilizarea pe scară largă a materialelor locale pentru construirea de grajduri, crescătorii de animale, saivane, depozite ieftine, trainice șl care să permită în același timp introducerea treptată a mecanizării muncilor principale.Sîntem convinși că noile organe de conducere ale agriculturii vor fi la înălțimea cerințelor și așteptărilor, vor îndeplini cu succes sarcinile de mare onoare și răspundere încredințate de partid și de stat.Dezvoltarea agriculturii socialiste necesită un număr tot mai mare de ingineri agronomi, zootehnicieni, mecanizatori, medici veterinari cu o înaltă calificare, ridicarea nivelului de cunoștințe agro-zootehnice al țărănimii colectiviste.Problema asigurării cu cadrele necesare

medicinalea contrac- în relațiile

H 'fost abordată cu energie șî profunzime, luîndu-se măsuri corespunzătoare datorită cărora, încă în acest an, în fiecare gospodărie colectivă va lucra cel puțin un specialist cu pregătire superioară.Pe baza programului detaliat de pregătire a cadrelor calificate se va ajunge ca în 1970 agricultura noastră să atingă un nivel înalt de înzestrare cu cadre de specialitate.Specialiștilor care lucrează în agricultură li se creează condiții favorabile, stimulatorii, care vădesc grija și prețuirea ce li se acordă.La rîndul lor agronomii, zootehnicienii, medicii veterinari au datoria să fie reprezentanți demni ai științei și tehnicii agricole avansate, să-și aducă din plin aportul la răspîndirea cunoștințelor agrozootehnice în rîndul masei largi de țărani colectiviști, să fie militanți hotărîți și competenți pentru obținerea de înalte randamente în producția vegetală și a- nimală.Fără îndoială că, însuflețiți de patriotism fierbinte, de dragoste pentru meseria pe care o practică, ei vor aduce o contribuție însemnată în consolidarea și dezvoltarea gospodăriilor colective, vor cîș- tiga încrederea și stima țăranilor colectiviști.în fața agriculturii noastre socialiste se deschid perspective din cele mai minunate. Sprijinindu-se pe industria noastră în plin avînt, pe ajutorul frățesc al clasei muncitoare, avînd largi posibilități de folosire a celor mai noi cuceriri ale tehnicii și științei, agricultura va da producții tot mai mari și își va spori contribuția la înflorirea economiei naționale și creșterea nivelului de trai al poporului. Politica de înzestrare tehnică a agriculturii va fi continuată cu energie, ca o condiție fundamentală a avîntului și ridicării ei la nivelul sarcinilor de desăvîrșire a construcției socialiste.în noile condiții crește și însemnătatea politicii de contractări ca factor stimulator al dezvoltării economice multilaterale, a folosirii cît mai depline a marilor rezerve de care dispun gospodăriile colective cît și a posibilităților de producție ce le au gospodăriile personale ale colectiviștilor.Un rol tot mai important în relațiile cu gospodăriile agricole colective revine tractélor de durată, rioade de 2-3 și mai mulți ani.Politica de contractări a statului mulează gospodăriile colective în dezvoltarea tuturor ramurilor de producție vegetală și animală, corespunzător condițiilor pedo-climatice.Acordînd în continuare o atenție deosebită producției de cereale — ramură hotărîtoare a producției agricole — sfaturile populare, organele agricole și de contractare, conducerile gospodăriilor colective trebuie să se preocupe permanent de punerea în valoare a tuturor posibilităților de creștere a producției legumicole și pomi-viticole, de sporirea numărului de animale proprietate obștească și realizarea unor indici ridicați de producție la carne, lapte, lînă și alte produse animaliere.Agricultura noastră socialistă are mari posibilități pentru ca, sporind în măsură însemnată cantitățile de produse vegetale și animale livrate industriei, să asigure creșterea puternică a producției bunurilor de consum alimentare și nealimentare necesare unei vieți tot mai îmbelșugate la orașe și sate.
Slimaji tovarăși depufafi și invitați.Slujirea intereselor poporului, bunăstarea și fericirea sa constituie rațiunea supremă a luptei partidului, a întregii activități a statului socialist.Transformările prin care trece țara noastră schimbă viața orașelor, schimbă viața satelor.Crește. consumul de bunuri materiale, se ridică zeci de mii de locuințe, numeroase școli și institute de învățămînt, cinematografe și teatre, case de cultură, stadioane, policlinici și case de odihnă. Clădim un oraș nou, modern, luminos. Pe drumul înnoirilor a pornit și satul, în care pătrund tot mai larg energia electrică, tehnica avansată, știința, cultura ; au apus pentru totdeauna vremurile întunecate ale robiei și asupririi burghezo-mo- șierești, ale mizeriei și analfabetismului.Satul sumbru în care au trăit „Ion“ al lui Liviu Rebreanu sau „Moromeții“ lui Marin Preda a rămas de domeniul amintirilor. Urmașii lui Ion și ai bătrînului Moromete muncesc astăzi laolaltă, ca țărani colectiviști, făurindu-și o viață nouă, îmbelșugată, în care nici bătrînețea nu mai constituie o sursă de griji, necazuri și umilințe.în satul socialist se formează o țărănime nouă, cu mentalitate și gîndire avansate, din mijlocul căreia se ridică eroi ai muncii socialiste, președinți de gospodării pricepuți, colectiviști fruntași, cunospuți și onorați în întreaga țară.Se schimbă și condițiile de viață ale colectiviștilor. Locul vechilor bordeie și cocioabe este luat de case trainice, aspectuoase, luminoase. Privind în perspectiva anilor ce vin, trebuie să ne gîndim, încă de pe acum, că satul socialist tinde ca în mod treptat să se apropie de nivelul orașului. Desigur, este vorba de o apropiere sub aspectul condițiilor de viață și nicidecum de o apropiere în spațiu, așa cum o înțeleg unii cetățeni care își construiesc case de-a lungul șoselelor în apropierea orașelor.Prin prisma acestei perspective, organele de arhitectură, sistematizare și construcții ale sfaturilor populare, C.S.C.A.S., trebuie să studieze problemele dezvoltării de viitor a satului și să elaboreze proiecte de construcții, schițe-model de sistematizare a localităților rurale, pe baza cărora să se asigure folosirea rațională a teritoriului, aspectul armonios, estetic al construcțiilor, confortul locuințelor, caracteristice vieții noi, socialiste.Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej dă un tablou viu, însuflețitor, al perspectivelor minunate ce se deschid agriculturii noastre socialiste, indică cu claritate sarcinile ce ne stau în față, căile de înfăptuire a unui nou și puternic avînt al agriculturii.Țin să-mi exprim, ca și tovarășii care au luat cuvîntul anterior, deplina aprobare față de măsurile propuse dezbaterii în sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, convingerea că strîns uniți în jurul partidului, Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, clasa muncitoare, țărănimea colectivistă, intelectualitatea, desfășurînd întregul elan, energia și capacitatea creatoare ce le sînt caracteristice, vor înfăptui cu deplin succes noile sarcini cerute de avîntul general al economiei și culturii socialiste din patria noastră. (Cuvîntarea a fost sub

liniată cu puternice aplauze).

con-încheiate pe pe-sti-



Nr. 5513S C î N T E I A
,,« .«■L^lAvrrf,aWK>rgiro«mmwramjfrjMa»nwraawBM«»a

Li/m/LE sesiwi exermdmre /f w// mmt mjiomle
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Cuvintul tovarășului Ioan Kirr 
(președintele G. A. C. din Apoldu 

de Sus, regiunea Hunedoara)Sînt foarte bucuros că am cinstea să particip la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, ca reprezentant al colectiviștilor din comuna Apoldu de Sus, regiune--) Hunedoara.La plecare, tovarășii mei de muncă m-au rugat să transmit conducerii partidului nostru drag, tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej personal mulțumirea și recunoștința pentru ajutorul și îndrumările prețioase pe care le primim zi de zi.Am ascultat cu mare atenție Raportul prezentat. în această sesiune, în care s-au ridicat multe probleme de importanță deosebită pentru dezvoltarea agriculturii noastre socialiste.Ca invitat la această sesiune istorică susțin cu toată hotărîrea măsurile prevăzute în Raport pentru îmbunătățirea conducerii agriculturii și sînt convins că aplicarea lor va duce la creșterea producției agricole, vegetale și animale, la întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor colective.
Tovarăși,In comuna noastră, gospodăria colectivă a fost înființată acum 12 ani. De atunci gospodăria s-a dezvoltat continuu, a.iun- gînd încă din anul trecut să cuprindă pe toți țăranii muncitori din sat. Ascultînd îndrumările și cuvîntul înțelept al partidului, ne-am unit laolaltă pămînturile; trăim și muncim împreună.La început am avut unele greutăți. Dar cu ajutorul organizației de partid, al organelor raionale și regionale de partid, al sfatului popular, le-am biruit și acum ne bucurăm de rezultatele frumoase, de o viață îmbelșugată, fericită.Cînd am pornit pe drumul agriculturii socialiste aveam un fond de bază de circa 140.000 lei. Acum, fondul de bază depășește trei milioane lei. iar în 1905 va ajunge la șante milioane lei.în cuvîntul meu mi-am propus să vorbesc despre creșterea animalelor și cultivarea viței de vie. care sînt ocupații vechi și Drincipale în comuna noastră.Tjnînd seama de indicațiile date de partid și guvern am'cumpărat vaci și tineret bovin din credite primite de la stat, din fonduri proprii și am reținut pentru prăsită tineretul bovin al gospodăriei. Așa am ajuns să avem în prezent un efectiv de 247 bovine, din care 104 vaci și juninci, precum și 1.401 oi de rasă țigaie.Pînă la sfîrșitul acestui an vom avea un efectiv de 380 bovine, iar în anul 1965 vom dispune de 500 vite martr-din care 300 vaci de mare productivitate, realizîndu-se o încărcătură de 60 bovine la suta de hectare, din care 30 vaci și juninci montate. De asemenea vom avea un număr de oi care să asigure o încărcătură de 200 capete la su*a de hectare.Tn creșterea animalelor aplicăm pe scară tot mai largă metode zootehnice înaintate, administrăm o furajare rațională va- cilor.în funcție de greutatea și producția de lapte. De asemenea am luat măsuri de permanentizare a îngrijitorilor și de cointeresare a. lor în sporirea producției de lapte. Toate acestea au avut ca rezultat crește

Cuvintul deputatului Demostene Botez
Tovarăși deputafi și oaspefl,Am ascultat cu o încordată atenție cuprinzătorul Raport al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, măreț capitol al istoriei construcției socialiste în țara noastră.Niciodată ca ieri, cînd am ascultat a- cest Raport, nu am înțeles cît de uriașă.și complexă este munca de făurire din temelii a unei lumi noi și în ce totală măsură este încleștat în ea întreg poporul.Niciodată ca astăzi nu am înțeles cît de mult s-a făcut pînă acum sub regimul nostru de democrație populară, cît de ne- sfîrșit de mari sînt perspectivele dezvoltării agriculturii în țara noastră ș.j cit de nesfîrșite sînt rezervele încă nevalorificate ale sfîntului nostru pămînt strămoșesc.Sub această cupolă, ca in cel mai superior și modern institut de proiecții, s-a desfășurat un plan grandios și îndrăzneț, cu idei și inițiative noi. cu studii pînă în amănunt, cu analize, concluzii și soluții practice, precise și clare.Desăvîrșirea acestui măreț plan atît de laborios întocmit se va realiza sub altă cupolă, aceea a văzduhului, croită pe măsura avîntului și eroismului țărănimii colectiviste.Poporul nostru trăiește astăzi o zi glorioasă a istoriei sale, o mare și curată bucurie. El a pus steag roșu, steagul socialismului, înmănuncheat cu flori de cîmp, după datipa străveche, pe căpriorii care vor desăvîrși marea zidire socialistă, — casa- lui fără de moarte.Ferestrele sînt larg deschise, pretutindeni e lumină și soare. Poporul și-a înălțat pînă la acoperiș noul cămin al fericirii.Aș vroi să spun în cuvinte această clocotitoare bucurie, dar poporul nostru n-a cunoscut-o pînă acum atît de deplină și cu greu le găsește în graiul lui deprins în trecut. a tălmăci mai mult jalea și amarul. Le vom învăța de aci înainte, după cum poporul va înscrie în vocabularul lui de fiecare zi vorba fericire, aceea care în viața lui era tot una doar cu nădejdea și visul — și-i va da înțelesul ei cel adevărat, înțelesul colectiv.In primăvara aceasta viguroasă în care mugurii de floare au explodat de-odată, cu-o îmbelșugare sălbatică, pe sub arcurile de triumf ale cireșilor înfloriți, noua țărănime colectivistă a intrat toată, în o- rînduirea socialistă, unde-a găsit pentru a fi de-acum încolo pentru totdeauna laolaltă, oamenii muncii, vechii colectiviști, intelectualii legați de popor. Toți i-au așteptat. Noii colectiviști care s-au înscris, nu s-au înscris doar într-o colectivă, ci s-au înscris totodată ca ziditori ai socialismului în marea noastră familie.Iată, acum, poporul întreg, ajuns pe o nouă culme. Sîntem ca acei drumeți de munte care, după un urcuș greu, au ajuns pe creastă și ai căror ochi, de sus, se bucură de frumusețea priveliștei deschisă larg în față, peste care soarele toarnă din amfora sa răsturnată, ploaia de lumină atotbinefăcătoare.De-aci unde am ajuns, pare că atingem cu mîna realizările planului de șase ani. ni se par aproape și vedem cu ochiul liber aevea, minunile planului de perspectivă și zărim ca pe-o realitate piscul cel mai înalt., comunismul.Toți tă’-anii au lăsat jos, la poalele urcu

rea producției de lapte și a veniturilor gospodăriei. In anul trecut, producția de lapte pe cap de vacă furajată a fost de 2.750 litri, față de 2.400, cît era planificat. La îpceputul acestui an am adresat tuturor gospodăriilor colective din regiunea Hunedoara o chemare în care ne-am angajat să realizăm pînă la sfîrșitul anului cei puțin 3.000 litri lapte pe cap de vacă furajată.Valorificînd produsele obținute din sectorul zootehnic, în anul trecut noi am obținut un venit de aproape 450.000 lei, din care de la vaci 212.000 lei, de la oi aproape 190.000, iar de la porci peste 48.000 lei. In acest an, veniturile provenite din sectorul zootehnic vor atinge cifra de peste 700.000 lei.Asigurăm an de an o bază furajeră corespunzătoare, care ne permite să dezvoltăm continuu acest sector. Numai pășunea se întinde pe o suprafață de aproape 400 ha, iar fînețele naturale cuprind circa 130 ha. Acordăm o mare atenție îngrijirii pășunilor, curățirii și îngrășării lor. Acest lucru ne-a permis să obținem între 14.000 și 15.000 kg masă verde la ha.în gospodăria noastră s-a statornicit obiceiul ca porumbului siloz să i se facă aceleași lucrări ca și celui pentru boabe. In felul acesta obținem, an de an, în medie 35.000—40.000 kg la ha.
Tovarăși,In comuna Apoldu de Sus, cultivarea viței de vie are o veche tradiție. Avem viticultori harnici și pricepuți. In condițiile agriculturii socialiste posibilitățile de dezvoltare a acestui sector sînt cu totul altele față de atunci cînd fiecare își lucra pămîntul individual. Alături de cele 35 ha plantate cu viță de vie ce se găsesc pe rod, am rezervat 13 ha pentru pepinieră. Acestei ocupații i-am acordat și-i vom acorda și în viitor o atenție deosebită în prezent avem gala pentru plantat și apoi pentru valorificat 1.700.000 butași viță de vie numai din soiuri de struguri de masă, de la care vom obține un venit de peste 1.800.000 lei. Vreau să arăt că pentru calitatea viței altoite. în cadrul Expoziției internaționale horticole de la Erfurt, la care am participat, am primit o medalie de aur și una de argint.Veniturile frumoase realizate de la pepinieră. din sectorul zootehnic, produsele legumicole și viticole fac să crească repede și cu mult, averea obștească a gospodăriei colective, precum și bunăstarea colectiviștilor,în numele colectiviștilor mă angajez în fața partidului nostru iubit să lupt împreună cu toți colectiviștii, cu forțe sporite, pentru a înfăptui cu cinste sarcinile ce ne stau în față!Ne vom strădui, dragi tovarăși, ca pe ogoarele noastre unite să realizăm produse mai multe și mai bune, să folosim mai chibzuit pămîntul. să aplicăm regulile științei agrotehnice, să creștem mai multe animale, să dezvoltăm avuția obștească pentru înflorirea continuă a vieții noastre noi, a patriei socialiste.

șului. plugul cu boi și au încălecat pe șaua de oțel a tractoarelor, visînd în închipuirea lor străbună să stăpînească zmeii din poveste.Sărbătorim azi eliberarea îngemănată a omului și a pămîntului totodată. Conduși de partid, muncitorii, țăranii, cîștigaseră odată cu revoluția, victoria lor asupra capitaliștilor și boierilor. Acum țăranii au desăvîrșit victoria asupra lor înșiși, asupra tiranicei obsesii a proprietății individuale a pămîntului sub stăpînirea căreia suferiseră atît de crunt. Și această de-a doua victorie a fost, mi se pare, tot atît de grea, căci dușmanul era înrădăcinat a- dînc, în chiar omul care avea de dus lupta.Sărbătorim azi și eliberarea pămîntului care s-a zbătut atît de strîns ferecat de haturi și peste a cărui sărăcie se aruncaseră macaturile pestrițe să ascundă, sub florile galbene ale rapiței sălbatice, mizeria de unul singur.Azi, colectivizat în tot întinsul său, pămîntul răsuflă în această primăvară, pentru întîi dată, în sfîrșit, eliberat de chingile și cununile lui de spini.Pămîntul țării noastre e azi una, imens, nesfîrșit, din zare în zare ; parcă cerul ar fi mai înalt și orizontul mai departe.Nu-1 mai poate cuprinde piciorul țăranului încovoiat pe coarnele plugului, ci doar mersul repede, puternic, drept și sigur al tractorului. Numai mașinile dovedesc să-l mai lucreze, așa cum este azi, cu noile lui dimensiuni. Urmele de tălpi ale picioarelor desculțe, ștampile primitive ale sărăciei lucii, — nu se vor mai vedea niciodată pe întinderea cîmpiilor pe care de-acum le înseamnă, ca o marcă de fabrică a progresului, talpa crestată a roților de tractoare. Ajutați de stat prin credite, de toate cuceririle științei și tehnicii, de mașini, de agronomi, de zootehnicieni și de vasta experiență a gospodăriilor agricole colective acum milionare, noii țărani colectiviști își vor construi repede gospodării tari și bogate care să le asigure o viață îmbelșugată, așa cum n-au visat nici cînd.Vine de departe, din milenii, țărănimea care a întregit acum orînduirea socialistă în țara noastră. Cei care numai acum 18 ani în urmă puneau degetul arătător muiat în tuș, ca pe-o pecete primară, pe învoielile agricole, acea rușinoasă și neomenească constituție a robiei, au semnat cu mîna lor statutul gospodăriei colective în care au prevăzut un fond social-cultural anual pentru cărți și școlarizare.Vine de departe țărănimea noastră... Acum o jumătate de veac, chipul ei a fost prins ca într-un dureros simbol în făptura acelui țăran în zdrențe al lui Octav Băncilă, alergînd îngrozit de cruzime și neomenie, pe cîmpul răvășit de obuzele represiunii. Ce mult l-am purtat ast.fel în mintea noastră. Ce mult l-am simțit astfel alergînd, alergînd cu spaima în ochi, și totuși cu o nădejde ascunsă în suflet, cît bobul luminii unui opaiț.Iată-1 acum oprit, la gospodăria agricolă colectivă din Dăniloaia, sat ras cu tunul de pe fața pămîntului la 1907, făcînd planul noii gospodării colective, după coordonatele neuitatelor crime de altă dată ; „Aici la stejarul trăznit, unde-au căzut 

primele obuze la 1907, vom înălța grajduri ; acolo unde au fost executați bă- trînii, vom ridica sediul gospodăriei ; acolo unde ne-au bătut la tălpi, vom înălța căminul cultural...“Ieri dimineață, acolo sus, la tribună am văzut sclipind în bătaia soarelui medaliile care înfloreau piepturile țăranilor colectiviști, deasupra inimii, în locuri care altădată serveau drept țintă flintelor represiunii ordonate de boieri. Era parcă sclipirea bucuriei din inimile lor; o nouă constelație a firmamentului de deasupra cîm- purilor noastre.Marea frumusețe a acestei înălțătoare înfăptuiri stă în aceea că e în întregime opera omului, opera partidului și conducătorilor săi, opera miilor de activiști care ani de-a rîndul n-au precupețit nimic pentru a duce lumina adevărului în bezna seculară a satelor, opera clasei muncitoare care s-a arătat a fi nu numai aliata țărănimii ci și tovarășul ei de' nădejde, opera țărănimii însăși care a găsit în înțelepciunea ei de totdeauna puterea de a înțelege, mai presus de prejudecăți și superstiții, calea cea adevărată a progresului, drumul fericirii.Istorica înfăptuire a colectivizării totale a agriculturii, acolo unde pînă în 1944 în- tîrziase nefiresc un feudalism tenace, este cea mai strălucitoare dovadă a înțelepciunii cu care Partidul Muncitoresc Romîn și conducătorii săi în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej au ținut cu hotărîre și fermitate cîrma țării, fără de abatere.Noi scriitorii ne vedem astăzi în fața unei mari epopei trăite, a unor eroi de epopee care-și trăiesc cea mai înălțătoare viațș cu putință. Imaginația noastră cea mai avîntată nu putea închipui ceva mai măreț.Putea-vom oare pune în vers și în cronică tot ce trăim, ce vedem, ce simțim, cu întîmplări adevărate și oameni adevărați ale căror dimensiuni întrec orice legendă, atunci cînd în trecut nu ni s-a înfățișat decît gigantescul ticăloșiei.Trebuie să putem !Entuziasmul de astăzi al întregului popor ne insuflă puteri fără margini, ne dictează tot patosul acestor grandioase zile.Marii noștri clasici au știut. în vremuri grele, să-și împlinească mesajul : Emi- nescu, Vlahuță, Coșbuc, Caragiale. Cei mai visători dintre ei au întrezărit lumina zilei de azi cu bucuria ei. Maestrul Mihail Sadoveanu a întrevăzut-o ; gîndesc acum cu emoție ce frumos ar fi pus el în cuvinte tot ce simte azi poporul nostru și
Cuvintul tovarășului Gheorghe Preda

(directorul S.M.T. Piatra Neamț, regiunea Bacău)Participarea la lucrările acestei sesiuni a Marii Adunări Naționale, care marchează încheierea procesului de colectivizare a agriculturii, victorie de importanță istorică obținută de poporul muncitor, sub conducerea partidului, va rămîne pentru mine un eveniment de neuitat. încheierea procesului de colectivizare a agriculturii în țara noastră a deschis noi perspective largi pentru folosirea mai intensă a tehnicii. pentru mai buna organizare a producției și exploatarea rațională a pămîntului.în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej se arată că programul de dezvoltare continuă a agriculturii socialiste prevede creșterea considerabilă a numărului de mașini și tractoare ce vor lucra pe ogoarele patriei noastre. Pentru asigurarea exploatării raționale și economicoase a unui astfel de parc de mașini și pentru efectuarea unor lucrări la un nivel agrotehnic ridicat trebuie să dispunem de un număr corespunzător de cadre cu o înaltă calificare. Eu aș dori să mă opresc în special asupra acestei probleme.Pe bună dreptate s-a subliniat în Raportul prezentat la această sesiune că este necesar să fie temeinic îmbunătățite organizarea și conținutul învățămîntului agricol de toate gradele.Ca lucrător în S.M.T. vreau să arăt că în activitatea noastră am resimțit lipsurile manifestate în pregătirea cadrelor. Muncind de opt ani în S.M.T. și G.A.S., pot să afirm că unii absolvenți ai școlilor profesionale de tractoriști au venit în S.M.T. cu o slabă pregătire. Aceasta se datorește, după părerea mea, unei organizări necorespuzătoare a școlilor.în primul rînd, selecționarea pentru școli se face în destul de multe cazuri la întîmplare, fără să se țină seama de aptitudinile și înclinațiile tinerilor. în al doilea rînd, programul școlii cuprinde prea puțin timp pentru însușirea deprinderilor practice. în al treilea rînd, supravegherea elevilor tractoriști veniți la practică este lăsată exclusiv pe seama S.M.T., profesorii considerînd că aceasta nu ar fi și treaba lor. Venirea elevilor la practică în S.M.T. se petrece cam așa : ni se anunță că un număr de 20 sau 25 de elevi vor face practică în stațiunea noastră, iar după o zi, două, vine cineva de la școală, ni-i prezintă și pleacă pe motiv că are alte treburi. Rezultatul este că oamenii noștri, fiind angrenați în campanie, nu se pot ocupa suficient de ei, iar profesorii vin numai în vizită, din cînd în cînd, pentru a vedea situația prezenței și decontarea meselor servite de elevi la cantină.Ținînd seama de învățămintele desprinse din practică, consider foarte înțeleaptă măsura luată de partid și guvern ca cea mai mare parte din timpul de școlarizare a mecanizatorilor să fie destinat activității practice în producție. Legat de aceasta, permiteți-mi să fac propunerea de a se acorda o mai mare atenție selecționării tinerilor pentru școală, iar în timpul practicii, profesorii să-și mute sediul la S.M.T.. pentru a supraveghea cu atenție și a îndruma mai bine elevii, în colaborare cu cadrele noastre.Lipsurile arătate s-au resimțit în anii trecuți și în unitatea noastră. Dar nevoia te învață multe. Noi am căutat pe toate căile să suplinim deficiențele existente în 

cît de mare ar fi fost bucuria lui, aceea a izbînzii sufletelor cu care mai bine de-o jumătate de veac a fost atît de aproape. Iar Tudor Arghezi ține și astăzi în pagini nemuritoare, în proză și vers, jurnalul de șantier al socialismului.Viața și scrisul lor ne este nouă scriitorilor, pildă și îndemn, iar măreția zilelor pe care le trăim, nesecat izvor de inspirație.Noi, scriitorii de astăzi, de toate vîrs- tele, într-un front comun, compact, facem una cu muncitorii și țăranii colectiviști. Sîntem, cum spunea Lenin atît de plastic, — o rotiță, un șurub, în marea uzină a construcției socialiste și sîntem mîndri a ne afla umăr la umăr cu toți oamenii muncii din țara noastră.Prozatorii noștri consemnează în spirit partinic, în romane, nuvele și schițe, epopeica desfășurare a făuririi lumii noi și prind din viață, trecînd în istorie, chipuri de eroi ai muncii ca să fie înaltă pildă tuturor.Poeții cîntă în poeme toată frumusețea timpului pe care-1 trăiește poporul și însuflețesc masele cu versul lor înaripat la care poporul nostru, ce poartă în urechi muzica poeziei populare, este atît de sen- ’ sibil.Și nu se mulțumesc cu atît. In zilele eroice ale întregirii colectivizării agriculturii ei au cutreierat satele și au călcat pragurile caselor țărănești, cu emoția amintirilor din copilărie pentru a fi călăuză spre drumul fericirii.Țărani colectiviști care înfloriți aceste tribune, să știți și să purtați cuvînt și în satele voastre, că scriitorii din țara noastră sînt cu trup și suflet alături de voi, de întregul nostru popor, de partidul nostru drag — contribuind la construcția socialistă din toate puterile noastre — și că actele de eroism ale oamenilor muncii, rezultatele mărețe ale muncii lor eroice, vor fi cioplite în opere de artă pentru ca nepoții și strănepoții să nu le uite, să știe cum s-a construit viața fericită pe care o vor trăi.In paginile noastre de mîine ne-au venit eroi noi. Ne vom ridica în vîrful picioarelor ca să ajungem pînă la chipul ior și să învățăm a prinde acel chip fericit prin înălțimea faptei sale.Mă simt. în sufletul meu un colectivist din colectiva satului meu natal Hulub, regiunea Suceava — fără a o încurca cu problema vreunui ajutor de... vîrstă.Cu acest sentiment pentru fericirea țărănimii colectiviste, harnică și plină de înțelepciune, aprob din toată inima noile propuneri care asigură dezvoltarea fără seamăn a agriculturii.
organizarea învățămîntului profesional al mecanizatorilor.Aș vrea să vă prezint cîteva din măsurile luate care s-au dovedit eficiente. Cea mai apropiată școală de mecanizatori pentru raionul nostru se află în raionul vecin, Tîrgu Neamț. în fiecare an recomandăm tineri pentru această școală. La recomandarea viitorilor elevi am ținut seama întotdeauna ca aceștia să fie din gospodăriile colective . din raion, pentru ca după absolvirea școlii să-i repartizăm să lucreze în brigada de tractoare care deservește gospodăria colectivă din care provin. Pentru a avea siguranța că le va plăcea meseria de mecanizatori am cerut șefilor de brigăzi să facă propuneri conducerii S.M.T.-ului, întrucît <î vin în contact direct cu colectiviștii și-i cunosc mai bine. Mulți șefi de brigadă s-au orientat bine în această privință. Ei au observat că la sediul brigăzii vin mereu unii tineri absolvenți a 7 clase care, din dorința de a afla cum lucrează tractoarele și mașinile agricole, vizitau pe tractoriști și-i ajutau pe aceștia la treabă, în mod voluntar, în timpul liber. Tractoriștii i-au apropiat pe acești tineri, le-au vorbit cu plăcere de munca lor și le-au dezvoltat multora din ei dragostea pentru această frumoasă meserie. Din rîndul acestora au ieșit mecanizatori foarte buni, care s-au evidențiat și în școală, și pe teren.O altă măsură a fost aceea de a califica la locul de producție 92 mecanizatori care au lucrat 2-3 ani ca ajutori ai tractoriștilor. în afară de aceasta am continuat munca de ridicare a calificării întregului colectiv de mecanizatori, în cadrul cursurilor de iarnă. în funcție de rezultatele la aceste cursuri a fost ridicată categoria de salarizare a fiecăruia.în afară de permanentizarea tractoriștilor. am căutat, de asemenea, să permanentizăm și colectiviștii din brigăzile de cîmp care lucrează pe mașinile agricole ale S.M.T. înaintea fiecărei campanii s-a făcut pregătirea lor pe centre de comune cu lecții practice. Noi îi socotim pe acești colectiviști ajutoare de nădejde pentru brigăzile de tractoare.Campania agricolă din primăvara acestui an, hotărîtoare pentru producția anului 1962 — primul an în condițiile agriculturii colectivizate — a fost pentru noi o serioasă verificare a forțelor și mijloace-, lor de care dispunem, un nou prilej de a ne întări încrederea în posibilitățile îndeplinirii sarcinilor ce ne revin ca organizatori ai producției în gospodăriile colective Faptul că toate cele 18 gospodării colective din raionul nostru au fost încadrate cu ingineri agronomi constituie o garanție că lucrările vor fi executate la un nivel agrotehnic care va determina obținerea unor recolte îmbelșugate.Vreau să mai ridic o problemă. Practica noastră a dovedit că pentru a folosi la deplina capacitate tractoarele cu care sînt dotate S.M.T.-urile este nevoie de un număr mai mare de mașini pentru întreținerea solului și a culturilor : grape cu disc, cultivatoare, sape rotative, grape cu colțiIn fața noastră stau sarcini mari, iar noi sîntem hotărîți să nu ne precupețim eforturile pentru a le traduce în viață Vom acorda gospodăriilor colective un sprijin și mai mare decît pînă acum, contribuind în felul acesta din plin la continua înflorire a agriculturii noastre socialiste.

Cuvintul deputatului Alecu Crăciun
(președintele G. A. C. Băleni II, regiunea Galați)Colectiviștii din Băleni, regiunea Galați, s-au convins din propria lor experiență că fără îndrumarea și grija părintească a partidului nostru drag nu și-ar fi putut schimba viața plină de mizerie și sărăcie din trecut într-o viață din ce în ce mai îmbelșugată, în care grija zilei de mîine a rămas ca o tristă amintire.îndrumarea și grija părintească a partidului am simțit-o din nou, ascultînd Raportul plin de învățăminte pentru noi toți expus de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej la această istorică sesiune. Pe lîngă multe alte indicații prețioase privind dezvoltarea diverselor ramuri în gospodăriile colective, Raportul s-a ocupat și de folosirea rațională a suprafețelor agricole și de redarea în circuitul agricol a terenurilor erodate.Cuvintele tovarășului Gheorghiu-Dej ne-au mers la inimă ; și comuna noastră este așezată într-o regiune deluroasă, iar în perimetrul gospodăriei noastre avem numeroase terenuri în pantă, puternic erodate.Sînt încă vii în mintea noastră vremurile cînd de pe aceste terenuri țăranii noștri, legați de micile lor gospodării individuale, fărîmițate, nu reușeau să scoată decît cantități mici de furaje iar de pe altele nu culegeau aproape nimic. Pe rîpele de la Valea Rea, Băltăței și Coasta Mare nici oile nu puteau paște.Unii bătrîni din sat spuneau că niciodată nu se va putea scoate ceva de pe a- ceste rîpi, că „așa au fost apucate din moși strămoși aceste dealuri și așa vor rămîne“. Dar comuniștii nu s-au împăcat cu asemenea situație.încheierea în anul 1957 a colectivizării comunei noastre a creat condiții de folosire rațională a întregii suprafețe. Avînd permanent sprijinul statului, îndrumați de organele de partid, comuniștii din gospodăria noastră au hotărît, cu ajutorul cadrelor de specialiști, să mobilizeze pe toți colectiviștii la munca de transformare a acestor dealuri sterpe în vii și livezi înfloritoare.în primăvara anului 1957, cu participarea în masă a colectiviștilor, am plantat primele 23 hectare de vie altoită din soiurile cele mai productive pentru vinuri și struguri de masă. In anul 1958 am continuat terasarea dealurilor și plantarea lor cu viță de vie și pomi fructiferi.Pentru a duce la bun sfîrșit această treabă grea și importantă ne-am unit eforturile cu cele ale tovarășilor noștri — colectiviștii din gospodăria colectivă vecină Băleni I.Documentele celui de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn au constituit pentru noi toți un nou imbold în redarea în circuitul agricol a terenurilor erodate. înțelegînd chemarea partidului, colectiviștii, în frunte cu comuniștii, au luat din nou pu asalt dealurile Bălenilor, transformîndu-le treptat în terenuri fertilePînă în prezent, pe dealurile altădată sterpe, noi am plantat 93 hectare cu viță

Cuvintul tovarășului Ilie Dineu
(președintele G.A.C. din comuna Oltina, 

regiunea Dobrogea)încheierea colectivizării agriculturii patriei noastre — eveniment de importanță istorică — a umplut de bucurie inimile noastre, ale colectiviștilor din Oltina. Această măreață victorie ne mobilizează și mai mult în lupta pentru noi succese, pe linia dezvoltării și consolidării gospodăriei colective.In comuna noastră, ultimele familii de țărani individuali au pășit în gospodăria colectivă în toamna anului 1957. De la această dată și pînă în prezent, cu sprijinul permanent pe care l-am primit din partea partidului și guvernului, prin tractoare și mașini agricole, semințe de soi, animale de rasă, credite, cadre tehnice, prin îmbunătățirea și perfecționarea formelor de organizare a muncii și prin ridicarea cunoștințelor profesionale ale colectiviștilor, obținem producții de 3—4 ori mai mari decît cele ce le obțineau țăranii individuali.Indicațiile conducerii partidului nostru, a căror justețe a fost confirmată și de propria noastră experiență, ne-au arătat însemnătatea deosebită pe care o au organizarea rațională a muncii și calificarea cadrelor în creșterea continuă a producției vegetale și animale, în dezvoltarea proprietății obștești. în ridicarea nivelului de trai al colectiviștilor.Pe măsura dezvoltării gospodăriei, s-a impus ca o necesitate îmbunătățirea continuă a organizării muncii. Vreau să arăt că pînă la actuala formă de organizare noi am experimentat și alte forme. Așa, de pildă, potrivit indicațiilor Ministerului Agriculturii, timp de doi ani am organizat munca pe baza brigăzilor complexe, în componența cărora intrau toate sectoarele de activitate din gospodărie. Ne-am dat seama însă, că această formă de organizare a muncii recomandată fără a se cunoaște temeinic realitatea din gospodăriile colective, nu dădea rezultate mai ales din punct de vedere al calificării și permanentizării cadrelor.In prezent, în toate ramurile de producție forma de bază a organizării muncii este brigada permanentă de producție specializată, iar lucrările se execută după sistemul muncii în acord Avem organizate 6 brigăzi de cîmp, o brigadă viticolă, 2 brigăzi pomicole, o brigadă legumicolă și 6 brigăzi specializate în zootehnie.Permanentizarea colectiviștilor în brigăzi și echipe a creat posibilitatea ridicării continue a calificării lor.Ca urmare a unei mai bune organizări a muncii, a ridicării calificării și nivelului de cunoștințe al colectiviștilor, producțiile ce le obținem azi sînt de două, trei ori mai mari ca în trecut. Niciodată n-am crezut noi, cei din Oltina, că pămîntul de aici poate da 2.700 kg porumb boabe Ia hectar, așa cum a dat în anul trecut. Dar aceasta nu este tot ce poate da el. Noi putem să-l facem să dea și mai mult prin munca noastră și-l vom face să dea, pentru că partidul și guvernul ne-au dat tot ce ne trebuie pentru aceasta. 

de vie și pomi fructiferi (meri, peri, caiși). Pe întreaga comună sînt astăzi 170 hectare redate agriculturii.în 1960, anul primei recolte de pe noile terenuri terasate, pînă și cei mai neîncrezători, care ne preziceau că „rîpele tot rîpe or să rămînă", s-au înfruptat cu plăcere din strugurii recoltați și nu s-au dat în lături să guste din vinul provenit din vița plantată pe terase.Ce a însemnat pentru gospodăria noastră colectivă redarea acestor terenuri în circuitul agricol ? Dacă in trecut pe aceste terenuri nu se obținea aproape nimic, astăzi de ne fiecare hectar de platformă terasă, plantat cu un număr de 3.900 buluci de viță de vie altoită, s-a obținut în anul 1961 în medie o producție de 8.600 kg struguri.Venituri mari dau și livezile. Gospodăria noastră a plantat cu pomi fructiferi un teren de 35 hectare, din care 28 hectare vor intra pe rod în acest an. La fiecare hectar avem plantați circa 200 pomi. Știind că în al doilea an de la intrarea pe rod un pom dă 35—40 kg fructe, aceasta înseamnă că prin valorificarea fructelor vom putea obține un venit de cel puțin 5.000 lei la hectar.Aceste calcule și rezultate pe care vi le-am prezentat dumneavoastră le-am arătat colectiviștilor noștri atît la începutul lucrărilor de terasare cît și după aceea, precum și tuturor acelora care ne-au vizitat gospodăria — colectiviști din raionul nostru și din raioanele vecine. Trebuie să spun că exemplul nostru a fost urmat și de alte gospodării colective, ca cele din Fîr- țănești, Corni și Mocișești.Ascultînd îndemnul partidului, am reușit să dezvoltăm an de an averea obștească a gospodăriei colective, să schimbăm fața comunei. Viața țăranilor noștri colectiviști se deosebește mult de viața din trecut. Astăzi oamenii sînt mai bine îmbră- cați, se hrănesc mai bine și au la înde- mînă largi posibilități pentru ridicarea nivelului cultural. Peste 300 de colectiviști și-au făcut case noi. Am construit un cămin cultural care are o bibliotecă bine înzestrată, sală de cinematograf și altele. De asemenea, am construit o școală și avem o grădiniță pentru copii.In încheiere, îngăduiți-mi ca in numele colectiviștilor din Băleni să asigur conducerea partidului și statului nostru că vom lupta să traducem în viață indicațiile prețioase ale actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, astfel încît pînă la sfîrșitul anului 1963 să terasăm și să plantăm cu viță de vie și pomi fructiferi toate suprafețele erodate de pe raza comunei noastre, să obținem de pe terenurile gospodăriei producții din ce în ce mai mari.In calitatea mea de deputat în circumscripția electorală Bujoru, vreau să spun că voi vota din toată inima pentru măsurile de îmbunătățire a Conducerii agriculturii propuse și voi lupta mai departe cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea politicii înțelepte a partidului nostru.

Obținerea unor producții din ce în ce mai mari ne-a permis să vindem statului pe bază de contract cantități însemnate de produse vegetale și animale. Anul trecut am vîndut statului peste 1.000 tone grîu, porumb și floarea-soarelui, 670.000 kg struguri, 150.000 kg carne, aproape 300.000 litri lapte, 8.000 kg lînă și 9.200 păsări. Din vînzarea acestor produse am realizat un venit 'de peste 7 milioane lei.Fondul de bază a crescut de la 873.000 lei în 1957 la 4.250 000 în anul 1961, iar averea obștească de la 1.900.000 lei la 7.200.000 ceea ce revine aproape 200.000 lei la suta de ha.Viața nouă și bunăstarea au pătruns în toate casele noastre. Colectiviștii mănîncă și se îmbracă mai bine, duc o viață civilizată. Un număr de 372 familii și-au construit case noi, dar nu ca acelea pe care le construiau acum 20 de ani. A crescut simțul frumosului, a! confortului — casele noi sînt frumos tencuite cu terasit, iluminate electric. Cu ajutorul statului și prin contribuția voluntară a colectiviștilor s-a introdus lumină electrică în toată comuna. Am construit un dispensar nou, o școală de 7 ani, 2 cămine culturale, iar în prezent ne pregătim să începem executarea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă a comunei.
Tovarăși,Am ascultat cu mult interes cuvintele tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej despre faptul că foștii exploatatori fugiți din țară spun că transformarea socialistă a agriculturii a schimbat „pitorescul“ satelor noastre.Eu sînt om de 50 de ani și pot să povestesc despre așa-zisul pitoresc din satul nostru în timpul stăpînirii burgheziei și moșierimii. Poate că lor li se păreau pitorești casele de pămînt acoperite cu stuf și coceni, noroaiele pînă în gît, oamenii zdrențuiți, cu picioarele goale sau in opinci din piele de porc. Sau, poate, pitorească era lipsa permanentă de hrană a familiilor de țărani care nu mîncau decît de cîteva ori pe an pîine, și aceea de secară. In satul nostru prosperau doar cîrciumarii, cele 10 cîrciumi fiind singurele „instituții de cultură" pe care ni le-a dat vechiul regim. Copiii noștri nu mai cunosc și nu vor mai cunoaște acest trecut amar, acest „pitoresc" nenorocit. Astăzi trăim o viață nouă, fericită, pentru care mulțumim din inimă partidului care ne-a îndrumat pașii spre bunăstare șl belșug.Asigur conducerea partidului șl statului nostru drag, că întors în gospodărie, voi aduce la cunoștința colectiviștilor învățămintele deosebit de prețioase pe care le-am căpătat și vom lupta cu eforturi sporite pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce ne revin din Directivele trasate de cel de-al III-lea Congres al P.M.R., pentru a face din gospodăria noastră o gospodărie înfloritoare, iar traiul colectiviștilor mai fericit și mai îmbelșugat.
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Cuvîntul tovarășului Iulian Drăcea 
(rector al Institutului agronomic Timișoara) 

Tn aceste momente, cînd avem în față bi ..nțul istoricelor realizări și tabloul luminos al agriculturii de mîine, încerc un înalt sentiment de emoție și de recunoștință față de partidul nostru pentru tot ceea ce a realizat, pentru tot ceea ce se străduiește să realizeze pentru fericirea oamenilor din patria noastră.Din Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej am desprins rolul important pe care-1 au cadrele din a- gricultură, precum și încrederea deosebită ce se acordă acestora de către conducerea partidului și a statului nostru.Dacă ne gîndim ce loc ocupa agricultura în preocupările regimului burghezo- moșieresc și ce poziție socială lipsită de demnitate avea inginerul agronom de altădată — vechilul moșierilor — apoi, cu justificată emoție și cu legitimă mîndrie subliniem atenția și prețuirea ce se acordă astăzi agriculturii și specialiștilor ei. ■-Pentru a fi vrednici de această prețuire 'Lebuie să-i răspundem cu prețul integral, nelimitat al întregii noastre capacități de muncă.Partidul nostru, cunoscînd profund factorii determinanți ai dezvoltării agriculturii, a pus un accent deosebit pe formarea de cadre de specialitate. Din inițiativa partidului a fost înființat, imediat după instaurarea regimului democrat-popular, Institutul agronomic din Timișoara, în numele căruia am deosebita cinste să vorbesc.Pe linia pregătirii cadrelor superioare, Institutul agronomic din Timișoara, în cei 17 ani de activitate, a dat agriculturii socialiste 2009 ingineri agronomi și' zoo- tehnicieni, iar în prezent are în pregătire peste 1.000 de studenți. Absolvenții noștri își desfășoară activitatea în toate regiunile țării și cea mai mare parte se bucură de apreciere unanimă în munca pe care o depun.Condițiile create de partid institutului nostru au permis pătrunderea unui spirit nou în procesul de pregătire a studenților. S-au depus străduințe pentru o bună pregătire a acestora, pentru ca ei să poată răspunde pe de o parte exigenței agriculturii științifice, iar pe de altă parte să aducă o contribuție importantă în rezolvarea sarcinilor sociale ale satului colectivizat.Cu toate eforturile depuse pentru pregătirea specialiștilor și pentru rezolvarea problemelor- vitale ale agriculturii, considerăm că n-am utilizat toate condițiile create și nici toate forțele noastre la nivelul sarcinilor cercetării științifice.Ascultînd Raportul prezentat aici îmi dau seama? că este necesar să ne îmbunătățim-stilul de muncă. Așa . cum s-a arătat, profilul actual al învățămîntului superior agronomic pu. asigura întru totul formarea unor specialiști caffe să corespundă modului de folosire a lor în producție, sarcinilor multiple ale gospodăriilor colective. Așa, bunăoară, inginerul agronom are încă insuficiente cunoștințe de mecanizare, deși în practică lucrează cu tot mai multe și mai diferite mașini agricole ; inginerul mecanizator nu are suficiente cdnoștințe agrbfitotehnice, fapt pentru care îi place să se considère mai

mult constructor de mașini decît mecanizator ; inginerul horticultor nu are suficiente cunoștințe fitotehnice și de mecanizare ; inginerul zootehnic nu are suficiente cunoștințe de agrofitotehnie, iar medicul veterinar nu are suficiente cunoștințe de zootehnie. Este necesar ca inginerul agronom și medicul veterinar să aibă o pregătire multilaterală pentru ca împreună să poată deservi sectoarele de producție vegetală și animală în întregime.Cred că durata de școlarizare de cinci ani și jumătate pentru cadrele superioare este prea lungă, și nu a adus nici o îmbunătățire simțitoare în pregătirea studenților, în schimb a făcut-o mai costisitoare. Este justă propunerea de a se studia reducerea duratei de școlarizare la 5 ani, timp în care, printr-un plan de învățămînt judicios întocmit, se poate asigura o temeinică pregătire studenților noștri.Planurile de învățămînt au suferit multiple îmbunătățiri, dar încă nu asigură o pregătire la nivelul cerințelor pentru că pe de o parte s-au modificat la intervale prea scurte de timp, iar pe de altă p«rte prevăd un număr mic de ore de lucrări practice pentru unele discipline importante. Raportul dintre orele teoretice și practice a fost foarte variabil în ultimii ani și nici în prezent nu este la nivelul cerințelor actuale. Ar fi mai corespunzător ca cel puțin 40 la sută din numărul orelor să fie de curs și 60 la sută de lucrări practice și practică în producție. Lucrările practice și practica în producție organizate în șpiritul celor indicate de Raport vor contribui la formarea deprinderilor practice, a siguranței și orientării rapide în producție.în vederea pregătirii practice în condițiile din producție, ar fi potrivită o practică anuală de 5-6 săptămîni și o practică de conducere de 6-7 luni, în ultimul semestru de studii, cînd studenții au parcurs toate disciplinele de profil și cînd ei pot înțelege mai bine și în ansamblu organizarea și desfășurarea procesului de producție.în prezent ■ institutele agronomice sînt subordonate Ministerului învățămîntului și Culturii și Ministerului Agriculturii. Dubla subordonare nu s-a dovedit favorabilă activității acestor institute. Așa cum se prevede în proiectul de lege pe care-1 discutăm, institutele agronomice urmează să fie subordonate numai Ministerului învățămîntului ; sînt convins că sub conducerea și îndrumarea acestui minister vor fi create cadrele necesare agriculturii, așa cum sînt create și cadrele necesare industriei.Convins fiind că aplicarea în practică a propunerilor, făcute în Raport va duce la un. nou avînt în dezvoltarea agriculturii socialiste, la îmbunătățirea procesului de formare a cadrelor superioare necesare agriculturii, în numele institutului pe care-1 reprezint ne angajăm să punem toate cunoștințele noastre, toată puterea de muncă pentru traducerea în viață a hotărîrilor partidului și guvernului, să ne aducem toată contribuția la pregătirea drelor necesare agriculturii socialiste patria noastră.
Cuvîntul tovarășului Ludovic Molnar 

(președintele G.A.C. Sinpaul, 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară) 

Tovarăși depufafi ș! invitați. Creșterea animalelor este un nesecat izvor de bogăție pentru gospodăria colectivă. Despre acest lucru grăiesc cu tărie și rezultatele obținute de gospodăria noastră din Sînpaul. Arrul trecut, din totalul veniturilor bănești care s-au ridicat la 1.200.000 lei, mai bine de 50 la sută au provenit din sectorul creșterii animalelor.însă acest izvor de bogăție nu vine de la sine, ci din munca și priceperea noastră de a folosi toate mijloacele de care dispunem. O zicală populară spune că „laptele stă pe limba vacii“. Noi ne-am convins de acest lucru și am înțeles că numai printr-o bună îngrijire și furajare a animalelor putem obține de la ele producții mari de lapte, carne și lînă.Gospodăria noastră colectivă dispune de condiții minunate pentru furajarea animalelor. Avem întinse suprafețe de pășuni naturale care reprezintă o mare bogăție. Aceasta deoarece pășunea asigură animalele timp de 5—6 luni pe an cu cel mai ieftin și hrănitor nutreț și ne dă posibilitatea să obținem mari cantități de lapte, carne și lînă la un preț redus.După unificarea celor patru gospodării colective din comuna noastră, suprafața de pășuni a crescut la 1.427 de ha., dar în același timp a sporit și numărul animalelor. Astăzi dispunem de 1.203 bovine, din care 449 vaci și de 2487 ovine. Numărul animalelor va crește în viitor și mai mult, dar suprafața de pășune va fi cam aceeași. Iată de ce noi manifestăm o preocupare deosebită pentru ridicarea producției de nutrețuri verzi la hectar, în așa fel îneît de pe aceeași suprafață să asigurăm o hrană bogată pentru un număr tot mai mare de\animale.în celei ce urmează aș dori să arăt cum muncim aoi pentru a spori producția de ierburi pel pășunile naturale. Este știut că o pășune cît ar fi ea de mănoasă dacă nu este bine îlntreținută și îngrijită, cu timpul se degradeșază, iar producția de ierburi scade și bineînțeles scad și posibilitățile de hrănire a minimalelor. îndrumați' de tehnicieni, noi (am organizat an de an îngrijirea unor suprafețe tot mai întinse de pășuni naturalie. în fiecare, an noi asigurăm grăparea cui ajutorul tractoarelor S.M.T. Astfel, numai în primăvara acestui an a fost grăpata o suprafață de 200 hectare.Totodată, pășunile sînt curățate de arbuști, mărăcâ'ni și alte plante care dăunează dezvoltării ierburilor.Odată cu adeste lucrări pe care le efectuăm în fiecare an, noi asigurăm pe baza unui plan de fertilizare îngrășarea pășunilor. Anual sîtait îngrășate cîte 10—15 hectare cu gunoi <ie grajd, administrînd cîte 20 de tone la hectar. în proporție tot mai mare folosim nțiustul de bălegar care s-a. dovedit un îngriașămînt foarte prețios.Deoarece cantitățile de gunoi de grajd nu ne permit deocamdată să gunoim o suprafață njai mațre de pășuni, ’ noi folosim și tîrlirea acestora. în acest fel am reușit ca în fiecare arh să îngrășăm pe această .cale, în plus, circa 50 de hectare.
Prin prganizaițea taberelor de .vară arh
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celor ce s-au distins in munca 
pentru dezvoltarea agriculturii 

socialiste(Urmare din pag. I-a)tivitate, pentru indicii înalți obținuți în folosirea mașinilor și utilajelor agricole, pentru realizarea de lucrări de bună calitate și la prețuri de cost reduse, a fost conferit „Ordinul Muncii“ clasa I următoarelor stațiuni de mașini și tractoare :StațiuneaBrașov ;StațiuneaBucurești ;StațiuneaOltenia.
★Pentru rezultatele deosebite obținute în dezvoltarea și întărirea proprietății obștești, în creșterea producției de cereale, a efectivelor de animale și a productivității lor, pentru vînzarea către stat a însemnate cantități de produse agricole, a fost conferit „Ordinul Muncii“ clasa I următoarelor gospodării agricole colective :Gospodăria agricolă colectivă din Palazul Mare, orașul Constanța ;Gospodăria agricolă colectivă „înfrățirea“ muna Mirăslău, regiunea Cluj ;Gospodăria agricolă colectivă „înainte“, muna Berveni, regiunea Maramureș ;Gospodăria agricolă colectivă „Viața Nouă“ muna Sîntana, regiunea Crișana ;Gospodăria agricolă colectivă din comuna Gheorghe Lazăr, regiunea București ;Gospodăria agricolă colectivă din satul Hălchiu, regiunea Brașov ;Gospodăria agricolă colectivă din comuna Dorobanți, regiunea Banat ;Gospodăria agricolă colectivă „Grivița Roșie“ comuna însurăței, regiunea Galați ;Gospodăria agricolă colectivă din satul Țibucanii de Sus, regiunea Bacău ;Gospodăria agricolă colectivă din satul Totoiești, comuna Erbiceni, regiunea Iași ;Gospodăria agricolă colectivă din satul Pricaz, regiunea Hunedoara.;Gospodăria agricolă colectivă din satul Roma, regiunea Suceava ;Gospodăria agricolă colectivă „Flacăra“ din comuna Vărgata, regiunea Mureș-Autonomă. Maghiară ;Gospodăria agricolă colectivă „6 Martie“ din comuna Stoicănești, regiunea Argeș ;Gospodăria agricolă colectivă „16 Februarie 1933“ din comuna Baba Ana, regiunea Ploiești ;Gospodăria agricolă colectivă „Drumul belșugului“ din satul Piscu Vechi, regiunea Oltenia ;Gospodăria agricolă colectivă „Prietenia romîno- vietnameză“, din satul Gînglova, regiunea Oltenia.

Conferirea „Ordinului Muncii“ 
clasa 8

'5

Pentru merite deosebite în munca de colectivizare agriculturii și întărirea economico-organizatorică a
ca- din

căpătat posibilitatea să asigurăm nu mai întreținerea animalelor în condiții cît mai bune, dar am reușit să asigurăm pe acele locuri îngrășarea pășunilor.Pășunile și fînețele slab productive le-am însămînțat cu ierburi valoroase. în acest scop, în cadrul gospodăriei ne-am creat un lot semincer pe o suprafață de 10 hectare de pe care- obținem anual 2.000—3.000 kg. semințe de ierburi.Folosind aceste metode și altele, pentru întreținerea și îngrijirea pășunilor naturale, noi am reușit să sporim la 8.000—9.000 kg la hectar cantitatea de nutreț verde, pe suprafețe tot mai mari. Rezervele noastre în ridicarea productivității pășunilor naturale sînt foarte mari și atenția noastră în prezent este îndreptată spre folosirea lor cît mai intensă.
Tovarăși,Cînd am plecat la această sesiune, membrii gospodăriei noastre colective mi-au dat sarcină să asigur conducerea partidului și statului, că vom depune toate eforturile pentru a îndeplini sarcinile ce ne revin, conștienți fiind eă prin întărirea continuă a gospodăriei noastre colective, prin creșterea continuă a producției vegetale și aniniale ne vom aduce contribuția la înflorirea patriei noastre, la consolidarea păcii între popoare.

agospodăriilor agricole colective a fost conferit prin Decret al Consiliului de Stat „Ordinul Muncii“ clasa I tovarășilor : Ștefan Matei, Gheorghe Roșu, Nicolae Marchian, Victor Bolojan, Virgil Cazacu, îosif Uglar, Iosif Banc, Constantin Drăgan, Dumitru Balalia, Ene Țurcanu, Constantin Sandu, Ștefan Boboș, Ion Măr- cuș, Traian Gîrbă, Constantin Nîstor, Gheorghe Pop, Dumitru Puni, loh Predescu, Gheorghe Stan, Emil Bobu, Petre Lupu, Vasile Patilineț, Ilie Verdeț, Cornel Onescu, Paul Niculescu-Mizil, Teodor Marinescu.

în toate coifurile țării, 
tinerii întîmpină în chip 
deosebit cele două sărbă
tori scumpe lor — Ziua 
International a oamenilor 
muncii și Ziua tineretului 
din R. P. Romînă. Tinere
tul participă cu entuziasm 
la obținerea unor indici 
superiori în produefie, la 
înfrumusețarea orașelor și 
satelor, la acțiunile de îm
pădurire, de colectare a 
fierului vechi și desfășoară 
totodată o bogată activi- 
tate cultural-artistică. lată 
cîfeva dintre știrile care 
ne-au sosit la redacție în 
ultimele zile :

9 Peste 92.000 de tineri 
din regiunea Suceava au 
lucrat voluntar, zeci de 
mii-de ore, la întreținerea 
drumurilor, curățirea izla
zurilor, plantarea puiejilor 
etc. Printre realizări : au 
fost reparate 71 km de 
drumuri, 12.703 ha de 
pășuni au fost curăfate 
de mărăcini, au fost ame
najate în toată regiunea. 26 
diferite

9 în cinstea Zilei tinere- 1 
tului din R. P. Romînă, ti- j 
nerii de la uzinele de j 
pompe și mașini agricole J 
din Capitală au efectuat de j 
la începutul acestei luni și j 
pînă în prezent 3.240 ore J 
de muncă patriotică. Ei au j 
contribuit la amenajarea ) 
bazei sportive de la lacul j 
Tei și a spafiilor verzi din 
preajma noilor blocuri de i 
pe Bd. Gh. Dimitrov. De ) 
asemenea,. tinerii din uzină j 
au colectat și predat o|e- j 
lării/or in această perioadă J 
5.000 kg fier vechi.

In întrecerea socialistă, j 
colectivul uzinei a realizat J 
pe primul trimestru al a- j 
cestui an economii în va- j 
loare de 900.000 lei, din- 1 
fre care 420.000 lei sinf ] 
economiile obținute de ti- J 
neret.

O Numai în ultima săp- 
tămînă, pionierii și școlarii 
din regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară au împă
durit aproape 40 ha. 
Tinerii săteni au participat 
prin muncă voluntară la lu
crări de hidroameliorații, 
prin care se redau agri
culturii 102 ha de teren 
inundabil.

© Tinerii din. întreprin
derile și instituțiile raionu
lui „1 Mai" din București 
au formal 42 echipe artis
tice, care vor prezenta în 
zilele' de 1 și 2 mai pro
grame speciale închinate 
acestor două sărbători. In 
raion, la școala nr. 34 din 
cartierul Floreasca se pre
gătește pentru 2 mai un 
mare carnaval, la care vor 
participa peste 2.000 de 
tineri din raion.

Soliști ai Teatrului de Operă șl Balet și reprezentanți ai unor instituții culturale au întîmpinat sîmbătă dimineața la Aeroportul Bă- neasa pe cunoscuta balerină sovietică Maia' Plisețkaiă, artistă a poporului a U.R.S.S., prim-solistă a Teatrului Mare Academic de Stat din Moscova, care întreprinde un turneu în Capitală. Artista sovietică este însoțită de Nikolai Fa- deicev, prim-solist al Teatrului Mare Academic de Stat din Moscova. împreună, cei doi balerini vor susține în sala Palatului R. P. Romîne, în zilele de 1 și 3 mai, rolurile principale din „Lacul lebedelor“.
• Pa

care au 
din gara 
cu cretă albă : „Oțelarilor,
de la tinerii textilișți din 
Buhuși". De la începutul 
anului și pînă acum, tine
rii din această fabrică au 
strîns și expediat spre ofe- 
lăriile patriei mai bine de 
240 tone de fier vechi.

9 In întîmpinarea zilei 
tineretului, în sala de fes
tivități a uzinei „Semănă
toarea" din Capitală a a- 
vut loc ieri o adunare la 
care au participat sute de 
tineri muncitori. Ei au
cultat conferinja „40 de 
ani de muncă și luptă sub

• Tinerii din sectorul 8 
tricotaje de la Fabrica de 
confecții și fricotaje-Bucu- 
rești și-au îndeplinit anga
jamentul : ei se angajaseră 
ca în cinstea zilei de 1 și 
2 mai să mărească procen
tul produselor de calita
tea I cu 10 la sută și să 
depășească planul de pro
ducție cu cel puțin 15 la 
sută. In luna aprilie 
tinerii din sector și-au 

pășit zilnic sarcinile 
producție ; controlorii 
calitate au aplicat ștampila 
de calitate pe 98—100 la steagul partidului”. Pentru 
sută din produse (fafă de a cunoaște îndeaproape 
88—92 la sută cît era pre
văzut). Printre fruntașii sec
torului se numără și tinerii 
Constantin Cotei, Stanca 
Ganea, Ioana Năstase, 
Margareta Hoholea.

toți 
de

de 
de

as-
trecutul de luptă al po- 

. porului, 400 de tineri de 
la „Semănătoarea" au vi
zitat, cu prilejul a două 
excursii, muzeul de la Dof- 
tana.

Se înfrumusețează 
orașul

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — In ultimii ani 
în orașul Iași s-au construit numeroase 
blocuri de iocuințe. Numai în Piața Unirii 
s-au construit 9 blocuri moderne care au 
schimbat complet centrul orașului. Peste 700 
de apartamente sînț deja date aici în folo- 
sinlă. La parterul blocurilor care străjuiesc piața s-au amenajat sau sînt în curs de ame
najare djferite magazine.

In primăvara aceasta au început și lucră
rile de modernizare a Pielei Unirii,' care are 
către partea de nord o esplanadă în trei 
terase, cu accesul pe trepte. Pînă în prezent 
s-a terminat aslaltarea părții carosabile între 
străzile Cuza Vodă — Ștelan cel Mare — 
Filimon Sîrbu șj. turnarea fundațiilor la pla
toul central. De asemenea, sînt gata 
subterane ale instalațiilor de apă și 
pentru cele 7 iîntîni arteziene.

Anul acesta, suprafața .spațiilor 
spori la Iași cu peste 120.000 mp.

și scuaruri se plân
și arbuști ornamen- 
2.000.000 de flori.

lucrările 
electrice

verzi va 
In toate

J

)

aceste spații, în ronduri 
tează acum flori, arbori 
tali. Au și fost plantate

Premiera piesei
De n-ar fi iubirile...“La Teatrul de tineret și copii a 

avut loc sîmbătă 28 aprilie premiera 
piesei „De n-ar fi iubirile..A de Dorel 
Dorian,, lucrare inspirată din viața 
muncitorilor petroliști. Regia este 
semnată de Radu Penciulescu, de
corurile și .costumele au fost reali
zate-de Adriana Leonescu. Din dis
tribuție fac parte : Marcel Anghe- 
lescu, artist emerit, Constantin Co- 
drescu, Eugenia Eftimie, Leopoldina 
Bălănuță, Maria Comșa, Nicolae Po- 
moje, Ion Cosma, Tudorel Popa, Ta
tiana Popa și alții.

Aæb, finala U> £♦ A*Pe stadionul „23 August“ din Capitală se vd desfășura astăzi cu începere de Ia ora 16,30 finala celei de-a XV-a ediții a turneului internațional de fotbal U.E.F.A., între e- chipele R. P. Romîne și R. P. F. Iugoslavia.In deschidere la ora 14,30 se în-
tîlnesc pentru locurile 3—4 echipele Turciei și R. S. Cehoslovace.Stațiile noastre de radio vor transmite începînd din jurul orei 16,10 ambele reprize ale meciului R.P.R. — Iugoslavia.. Transmisia se va face pe programul I.

tenis R.P, Romînă—R.P. Ungara 2-0Pe terenurile clubului Progresul din Capitală a început sîmbătă după-amiază meciul internațional de tenis dintre echipele R. P. Romîne și. R. P. Ungare. După prima zi.
scorul este de 2—0 în favoarea jucătorilor romîni.I. Tiriac l-a învins cu 6-1 ; 6-1 ; 6-0 pe Zentay, iar Năstase a cîști- gat cu 6-3 ; 7-5 ; 6-0 în fața lui Katona.

(Urmare din pag. I-a)
fele”. Unul dintre principalele secrete 
ale celor din Oltina, regiunea Do- 
brogea — veniturile lor din 1961 au 
fost de patru ori mai mari decît în 
1957 — îl constituie însușirea cunoș
tințelor agrozootehnice. . Anul trecut 
— șrăfa
mai mult de jumătate dintre 
tiviștii noștri au învățat în 
de învățămînt agrotehnic, 
și horticol. Și el, alături de 
vorbitori, a subliniat marea
täte a indicațiilor date de partid pen
tru o temeinică organizare a răspîn- 
dirii cunoștințelor agrozootehnice 
rîndurile largi ale țărănimii 
tiviste.

Se spulberă neștiința, după 
spulberă tot ceea ce ține de
sul „patriarhalism” și „pitoresc" 
satului de odinioară. „Pitorești” erau 
în trecut în Oltina bordeiele de lut 
acoperite cu stuf, cele zece cîrciumi

președintele Ilie Dineu — 
colec- 

cercurile 
zootehnic 
mulfi alfi 
însemna-

în 
colec-

cum
așa

se 
ri
al

Aspect din timpul lucrărilor sesiunii

— singurele instituții „culturale". Pi
torești, în adevăratul sens al cuvîn- 
tului, frumoase sînt cele 372 de case 
noi pe care și le-au ridicat oltinenii. 
„A crescut simful frumosului, al 
fortului" — a ținut să 
ședințele Dineu.

Atmosferei creatoare 
prie sesiunii, i-a găsit 
finire, în cuvîntul său, 
mostene Botez : „. 
ca intr-un superior și modern in
stitut de proiectări, s-a desfășurat un 
plan grandios cu idei și inițiative noi, 
cu un îndrăzneț plan concret, cu stu
dii pînă în amănunt, cu analize, con
cluzii și soluții practice precise și 
clare. Desăvîrșirea acestui măreț plan 
atît de laborios întocmit se va realiza 
sub altă cupolă, aceea a văzduhului, 
croită pe măsura avînfului și erois
mului țărănimii colectiviste".

Cu puțin înainte de sfîrșitul ședinței 
de dimineață, marea adunare a fost 
înștiințată că o delegație de pionieri 
a venit să salute sesiunea. Ghirlande 
de flori de primăvară, ghirlande în 
mișcare — așa ne-au apărut șirurile 
de copii traversind, în răpăit de tobe, 
în cîntec de goarnă pionierească, 
măreața incintă, Lung era drumul lor : 
se întindea de-a lungul unei bune 
părți de țară. Două șiruri neîntrerupte 
pe margini, iar prin mijloc un al trei- 

Unii veneau dinspre Cluj și Ba- 
alții pe coridorul dintre Dobro- 
și lași, și pe lingă Oltenia. Cei 
mijloc au tăiat de-a curmezișul 

regiunea București. Se înțelege ce fel 
de itinerar a fost : regiunile străbă
tute de pionieri 
pate de invitații 
amintite...

In aplauzele 
peste 11.000 de oameni, primăvara 
aceasta a urcat treptele tribunei dă
ruind flori conducătorilor partidu
lui și statului. Dăruindu-le cu toată 
căldura inimii pionierești, roșii cra
vate. Și, într-o clipă, tribuna a de
venit cîmp de maci strălucitori. Nu 
numai flori a adus cu ea primăvăra- 
tica revărsare, ci și un cald salut 
voios de pionier adresat „marelui 
stat al țării muncitoare". Glasuri cris
taline au răsunat sub cupolă :
Așa cum la porumb și voi veți frece 
în
Și

crista- 
deveni

La

adauge
con- 
pre-

pro-de lucru, 
o plastică de- 
deputatul De-

,Sub această cupolă, asemenea

erau sectoarele ocu- 
din locurile mai sus

părintești ale celor

catalogul cîmpului „Cinci mii" 
noi munci-vom pentru „nouă", 

„zece" 
școala azi, iar mîine pe cîmpii. 

Erau patru acolo sus, la tribună,

emoționante J
patru pionieri, și glasurile lor 
line depanau visul de a 
„meșteri în recolte pricepuți".

încă sub puternica impresie a me
sajului celei mai tinere generalii 
educate de partid, participanții au 
trăit un al doilea moment emofionant. 
Solemnitatea înmînării unor înalte dis
tincții. Niciodată pînă astăzi, în is
toria țării noastre, o solemnitate de 
acest fel nu s-a desfășurat intr-un 

cadru. Patria întreaga — 
fiiridcă participă aici soli din fiecare 
așezare omenească de pe întinsul 
țării — părea că asistă, aplaudînd 
călduros, la răsplătirea unora dintre 
cei mai harnici și înainte mergători, 
distinși în opera istorică de înche
iere a colectivizării. Oameni și co
lective fruntașe.

A înmînat aceste distincții tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, felici- 
tînd din toată inima pe tovarășii 
care le-au primit și urîndu-le sănă
tate, putere de muncă, succese și 
mai mari. „Să trăifi, dragi tovarăși." 
Pe frumoasele cămăși nationale, pe 
revere, strălucea steluța de aur de 
Erou al Muncii Socialiste, strălucea cu 
raze de soare „Ordinul Muncii". Iar 
în auriul lor vedeam parcă reflecfîn- 
du-se aurul recoltei din vara ce ne stă 
în prag, întîia noastră recoltă pe 
de-a-nfregul colectivistă.

Din rîndul celor decorați, s-a 
apropiat încet de microfon un bărbat 
cu tîmple cărunte. Gheorghe Goina, 
președintele din Sîntana. Emoția îi a- 
burea cuvintele.

„Dragi tovarăși deputați și invitați, 
eu, fost argat cu luna și cu anul, la 
care primarul satului nici nu se uita, 
am ajuns să mă bucur de cea mai 
înaltă prețuire din partea conducerii 
statului nostru, să mi se acorde aceas
tă Stea de aur, titlul de Erou al Mun
cii Socialiste. In aceste minute pline 
de emoție mă gindesc 
înaltul titlu pe care l-am 
de fapt un bun numai al 
tuturor colectiviștilor din 
numele meu și al gospodăriei colec
tive din Sîntana, pe fruntea căreia va 
străluci Ordinul Muncii clasa I, mă 
angajez în fața partidului și a statu
lui, în fața dv. personal, scumpe to
varășe Gheorghiu-Dej, că voi munci 
în fiecare zi mai bine pentru ca gos
podăria noastră să strălucească me
reu, așa cum strălucesc razele aces
tor distincții".
I Așa a vorbit Eroul Muncii Soda-, 
liste.

și știu că 
primit nu-i 
meu, ci al 
Sîntana. In

' ’ ’ v-,7 ți I- A i , >
Concurs internațional de lupte clasiceIn sala sporturilor Floreasca din Capitală a început ieri după-amiază concursul internațional de lupte clasice, la care participă sportivi din R. P. Ungară, R. P. Bulgaria, R. D. Germană, R. P. F. Iugoslavia, Turcia, Finlanda și R. P. Romînă.Cîteva dintre rezultatele înregistrate în primul P. Stroe

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R.P. ROMÎNE : SPĂRGĂTORUL DE 
NUCI — (orele 11) ; RUSALKA — (orele
19.30) .

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
DĂRUIȚI IUBITELOR LALELE — (orele
10.30) ; VIȚELUȘUL TĂRCAT — (orele 
19,3Q).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. . CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : APUS DE 
SOARE — .(orele 15) ; PIAȚA ANCORE
LOR — (orele 19,30). (Sala Studio) : FII
CELE — (orele 10) ; VICLENIILE LUI 
SCAPIN — (orele 15) ; BOLNAVUL ÎN
CHIPUIT — (orele 19,30). (Sala Palatului 
R.P. Romîne) : OAMENII ÎNVING — (o- 
rele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA — 
(orele 10) ; PYGMALION — (orele 15,30) ; 
ÎN NOAPTEA ASTA NU DOARME NI
MENI — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
SCANDALOASA LEGĂTURĂ DINTRE 
DOMNUL KETTLEE ȘI DOAMNA MOON 
— (orele 10,30) ; BĂIEȚII VESELI — (o- 
rele 16 și orele 20).

(R.P.R.) învinge la puncte pe Gan- kaya (Turcia) ; Al. Ionescu (R.P.R.) meci nul cu D. Stepan I. Moca (R.P.R.) învinge pe I. Zsibrita (R.P.U.) ;(R.P.R.) învinge la puncte pescu (R.P.R ) ; P. Grumov (R.P.B.) învinge la puncte pe M. Malovici (R.P.F.I.).
(R.P.F.I.) ; la puncte I. Cernea pe S. Po-

. TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : CUM VA PLACE — (orele 
10 și orele 15) ; CAMERA FIERBINTE — 
(orele 19,30). (Sala studio) ; CRED IN 
TINE — (orele 10) ; MENAJERIA DE 
STICLĂ — (orele 15) ; COSTACHE ȘI 
VIAȚA INTERIOARA — (orele 19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — (o- 
rele 11) ; PRIETENA MEA PIX — (orele 
15,30) ; CELEBRUL 702 — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI FETE — . (orele 11) ; DE 
PRETORE VINCENZO — (orele 20). (Sala 
pentru copii) : BĂIATUL DIN BANCA 
DOUA — (orele 10) ; EMIL ȘI DETECTI
VII — (orele 17).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GIU- 
LEȘTI : ROMAGNOLA — (orele ' 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVISTEI
— (orele 20). (Sala Dalles) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE — (orele 20). (Sala Victo
riei 174) : CONCERT IN RE... HAZLIU
— (orele 20).

CINEMATOGRAFE : POST-RESTANT : 
Patria (9,15; 11,30; 14; I",??; ", 21,1:;,
București (9,15; 11,30; 13,45; 16,45; 19; 21J5h 
Gh. Doja (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15), 
Volga (10,30; 14,30; 16,45; 19; 21,05). INTRE 
DOUĂ IUBIRI : I. C. Frimu (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Magheru (10,15; 12; 15;
17; 19; 21). ABSENȚA ÎNDELUNGATA — 
cinemascop: Republica (9; 11; 13; 15,15; 
17,15'; 19,15; - — - - - •- --
14,15; 16,30; 
12; 15; 17; 
14,30; 16,45 
reasca (10,30; 12,30; 16; 18; 20), Libertății 
(10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). CARMEN 
DE LA RONDA : Elena Pavel — grădină 
(orele 20). ULTIMA REPRIZĂ : V. Alec- 
sandri (10; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Lumi
na (10; 14; 16; 18,15;. 20,30), Moșilor
(11; 16; 18; 20). CASA SURPRI
ZELOR : Central (10; 11,45; 13,30; 15,15; 
17; 18,45; 20,30), Olga Banele (15,30; 18; 
20,30). GARDIANUL : Victoria (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Munca (15; 17; 19; 21). PITICUL 
VRĂJITOR : Timpuri Noi (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). PROGRAM SPECIAL PENTRU CO
PII la cinematograful 13 Septembrie — 
(orele 10).. PROFESIUNEA DOAMNEI 
WARREN : 13 Septembrie (11; 13; 15; 17; 
19; 21), 1 Mai (10; 12; 15; 17; 19; 21), Arta 
(16,30; 18,30; 20,30). PROCESUL MAIMU
ȚELOR : Tineretului (15,30; 18; 20,30). MU
ZICANTUL ORB : Cultural (16; 18; 20,30), 
S-A ÎNTIMPLAT IN ZIUA SOLSTIȚIU
LUI : Alex. Popov (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21). DUPĂ 
DOI IEPURI ; B. Delavrancea (11; 14; 16; 
18; 20), Drumul Serii (16; 18; 20). ALO ? 
AȚI GREȘIT NUMĂRUL — rulează la ci
nematograful M. Gorki (10; 12; 14; 16). MI
ZERABILII — ambele serii rulează la 
cinematograful V. Roaită (10; 
18,30 — grădină orele 20). IN 
TEA DE AJUN : C-tln David 
18; 20,30). ARME ȘI PORUMBEI : 8 Mar
tie (11; 15,30; 13; 20,30). N. S. HRUȘCIOV : 
Grivița (16; 17,30; 19; 20,30). EXPERIENȚA 
PRIMEJDIOASĂ : Unirea (16; 18; 20).

TOM DEGEȚELUL rulează la cinema- 
16,30; 19; 21,15), tografele T. Vladimirescu (15; 17; 19; 21 — 
. grădină orele 20), înfrățirea între popoare

(10,30; 12; 15,30; 18; 29,30). BĂTĂLIE IN 
MARȘ — ambele serii : Popular (10,15; 
16; 19,45), M. Eminescu (11,30; 16,30; 20). 
MAMA INDIA : Donca Simo (15; 17; 19; 
21). puștiul rulează la cinematografele 
Ilie Pintilie (10; 16; 18; 20) șl 30 Decem
brie (10; 12; 16; 18; 20). ARTISTUL : 8 
Mai. (15; 17; 19; 21). FRUMOASA LURET
TE : N. Bălcescu (10; 12; 16; 18,15; 20,30). 
CURSA DE 100 KILOMETRI : Luceafărul 
(15; 17; 19; 21). CAVALERII TEUTONI - 
ambele serii: G. Bacoviă (10; 15,30;
19). MARILE FAMILII : Aurel Vlai- 
cu (15; 17; 19; 21), ULTIMÙL MEU TAN
GO : Miorița (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). VIKINGII ; Flacăra (11; 15,30; 18;
20,30). VAN GOGH ; 16 Februarie (16;
18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 9,00 — Emisiu
nea pentru copii și tineretul școlar. 
10,30 — EMISIUNEA PENTRU SATE. 
In jurul orei 14,30 transmisie de la sta
dionul „23 August" a întîlnirilor de fot
bal dintre echipele R. S. Cehoslovacă — 
Turcia și R. P. Romînă — R. p. F. Iu
goslavia. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,20 — Muzică distractivă. 20,00 — Fil
mul artistic .STRĂZILE AU AMINTIRI" 
21J5 — Din creația compozitorului
ARAM HACIATURIAN. In încheiere * 
ultimele știri.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 30 

aprilie 1 și 2 mai : Vremea se menține 
instabilă și răcoroasă, mai ales în prima 
parte a intervalului. Cșr variabil, tem
porar noros. Ploi locale sub formă de 
averse însoțite de descărcări electrice vor 
cădea în toate regiunile țării. Vînt po
trivit din nord șl nord-vest. Minimele vor 
fi cuprinse între 0 șl 10 grade, iar ma, 
xlmele între 10 șl 20 de grade.

21,15), Elena Pavel (9,45; 12; 
18,45; . 21), Alex. Sahia (10; 

19; 21), 23 August (10; 12,15;
19; 21,15). MILIONUL : Flo-

14.30; 
NOAP- 

(15,30;
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Poporul romîn sărbătorește 
o victorie măreață“ 
de peste hotare despre sesiunea extraordinară 

Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne
Presa

a
UNIUNEA SOVIETICĂMOSCOVA 28 (Agerpres). — Presa sovietică acordă o deosebită atenție sesiunii extraordinare a Marii A- dunări Naționale a Republicii Populare Romîne. Ziarele publică largi extrase din raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Ediția din seara zilei de 27 apri- • lie a ziarului „IZVESTIA" a publicat un amplu reportaj, ilustrat cu fotografii, semnat de corespondenții speciali din București, Paniev intitulat. „|_ 

a Romîniei populare“, portajului înfățișează cititorilor, în cuvinte pline de căldură, viața nouă a țărănimii din R.P. Romînă. „în
treaga istorie contemporană a Ro
mîniei — scrie „IZVESTIA" — este 
un tablou viu al uriașelor victorii 
ale socialismului“.Ziarul „PRAVDA“ din 28 aprilie publică, sub titlul „Poporul romîn 
sărbătorește o victorie măreață“, o relatare a ședinței de deschidere a sesiunii Marii Adunări Naționale, și principalele probleme ridicate 'n ,raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.„Pravda" subliniază succesele obținute de R.P Romînă în dezvoltarea economiei naționale precum și sarcinile care stau în fața agriculturii noastre socialiste. De asemenea este reliefată politica externă de pace a R.P Romîne. contribuția sa la întărirea continuă a lagărului socialist..Alte ziare sovietice ca „SEL- SKAIA JIZN“ „MOSKOVȘKAIA PRAVDA“ etc., publică relatările a- genției TASS despre deschiderea se- a

Obiectivul stabilit de Congresul al Hl-lea al P.M.R. în domeniul transformării socialiste a agriculturii —- subliniază ziarul — a fost înfăptuit cu aproape patru ani înainte de termen. Referindu-se la raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, „Trybuna Ludu" scoate în relief partea din raport consacrată situației internaționale.
R. P, UNGARĂGrebnev si

,O zi însemnatăAutorii re-

siunii Marii Adunări NaționaleR.P. Romîne
R. S. CEHOSLOVACĂ

ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

<Expoziției Ec...omiei Națio- R. P. Romîne, construit de — arată corespondentul — ideal pentru

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — Ziarele „NEPSZABADSAG" și NEP- SZAVA“ subliniază în știrile publicate despre sesiunea extraordinară a M.A.N. că în orașele și satele Romîniei, socialismul a învins definitiv. „Nepszava" citează o serie de cifre din raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu privire la dezvoltarea industrială a Romîniei, la îndeplinirea cu succes a sarcinilor trasate de cel de-al III-lea Congres al P.M.R., precum și sarcinile de viitor care stau în fața lucrătorilor din agricultura R.P. Romîne.
R. P. BULGARIA

lion al nale a curînd, constituie un cadru mărețul eveniment.Redînd numeroase pasaje din Raportul prezentat Gheorghe Gheorghiu-Dej, corespondentul scoate în evidență succesele obținute în transformarea socialistă a agriculturii. „Această măreață victorie a socialismului înseamnă în- frîngerea definitivă a celor care doresc să întoarcă trecutul de exploatare și mizerie pentru țărani”.Referindu-se la capitolul din raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej consacrat situației internaționale, corespondentul cubanez subliniază reafirmarea propunerii guvernului romîn cu privire la crearea unei zone a păcii în regiunea Balcanilor și relevă poziția țării noastre de sprijinire a mișcării de eliberare națională.

de

S. U. A.

tovarășul

SOFIA 28 (Agerpres). — Ziarele bulgare „RABOTNICESKO DELO”, • „OTECESTVEN FRONT“. „TRUD“, „ZEMEDELSKO ZNAME”. „NA- RODNA ARMIA“ publică informații cu privire la deschiderea sesiunii extraordinare a M.A.N., precum și ample extrase din raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.
„Poporul romîn, scrie „Rabotni- cesko Delo”, se poate mîndri că prin 

încheierea colectivizării agriculturii, 
prin munca sa creatoare își aduce 
contribuția Ia creșterea forțelor siș- 
temului socialist mondial”.

PRAGA 28 (Agerpres). - Sub titlu) „Discursul. tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej? Socialismul a învins și la.sate Ședința extraordinară a Marii Adunări Naționale, rezolvă- problemele actvrale ale agriculturii“, ziarul „RUDE PRAVO" publică o corespondență din București în care citează o série de date comparative din raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu privire la situația agriculturii, în. Romînia în perioada regimului burghezo-moșieresc și tăzi.
R. P. POLONĂ

R. D. GERMANĂ

as-

BERLIN 28 (Agerpres). — Sub titlurile „O mare consfătuire a poporului în Romînia. A vorbit Gheorghe Gheorghiu-Dej. O nouă etapă în agricultură”, ziarul „NEUES DEUTSCHLAND” relatează despre deschiderea sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale al R.P; Romîne publicînd extrase din raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej. In legătură cu partea din raport referitoare la situația’ internațională. ziarul subliniază că R.P. Ro- 
mînă se pronunță în mod ferm 
tru încheierea tratatului de 
german, pentru transformarea 
linului occidental într-gn oraș 
demilitarizat

pen- 
pace 
Ber- 
liber

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — „TRYBUNA L.UDU“ și alte ziare poloneze publică materiale cu privire la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale.„Parlamentul romîn dezbate problemele dezvoltării agriculturii", este titlul sub- care ziarul „Trybuna Ludu" relatează despre deschiderea sesiunii extraordinare a M.A.N.

CUBAHAVANA 28 (Agerpres). — Agenția PRENSA LATINA a transmis o amplă corespondentă . a trimisului său special la București, Leonardo Acosta, în legătură cu lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale. Ultramodernul Pavi-
O»O------------- -------

Apelul €♦ «Sbîi Spania m legătură 
cu greva maners^r dm AsturiaPARIS 28 (Agerpres). —- TASS : Ziarul „L’Humanité“ a publicat apelul Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Spania, în care se spune că greva de masă a minerilor din Asturia, la care s-au alăturat, de asemenea, metalurgiști și muncitori de alte profesii, arată întregii clase muncitoare din Spania calea pe care trebuie spre a determinas-o urmeze neapăratpe marii capitaliști

------------o»o-

și guvernul franchist să accepte majorarea generală a salariilor, extrem de necesară tuturor familiilor muncitorilor din Spania.Comitetul Executiv salută pe minerii din Asturia și cheamă pe toți oamenii muncii din Spania să-și exprime solidaritatea cu minerii din Asturia, care au declarat grevă în condițiile grele ale ciste. dictaturii fâs-
Largă mișcare grevistă in FranțaPARIS 28 —gerpres transmite: Ziua de 1 Mai, • declarat greve muncitorii și funcțio- ziua internațională a celor ce muncesc, este întîmpinată de oamenii muncii din Franța prin noi acțiuni revendicative. în numeroase sectoare ale activității economice sè desfășoară greve de scurtă durată pentru mărirea salariului, reducerea săptămînii de lucru fără reducerea salariului, concedii plătite pentru toate categoriile de oameni ai muncii.După greva celor 300.000 de fero-

-------------- O® O

Corespondentul A- viari francezi, la 27 și 28 aprilie aunarii de la întreprinderile P.T.T., arsenale, întreprinderi militare. Au intrat, de asemenea, în grevă 11.000 de muncitori de la compania „Forges et Aciéries“ din Loire.Greve asemănătoare au mai avut loc la uzinele metalurgice Schnei- der-Creuzot, la uzinele de automobile „Renault“ și „Citroen”, precum și la Televiziune și la principalele aerodromuri din Paris.
Bandele O. A. S. săvîrșesc 

noi fărădelegi în Algeria și FranțaALGER 28 (Agerpres) — Potrivit agenției France Presse ultracolonia- liștii din O.A.S. și-au continuat în cursul zilei de vineri acțiunile criminale. La Alger și în alte orașe algeriene, precizează' agenția, ultra- colonialiștii au organizat noi atentate, au mitraliat populația arabă pașnică, au pus 1 tic la clădirile publice și în magazinele arabe. La primăria stațiunii balneare Fort de J’Eau O.A.S.-iștii
. Ca « k». « 1 tei fjcucțjon ta aopic* oau J?.us s® teniilor O.A.S., Salan și Jouhaud, și" a complicilor lor. Peste 3.000 de muncitori și funcționari din industria celulozei și hîrtiei au semnat o scrisoare adresată președintelui republicii în care se cere „să fie luate măsuri hotărîte împotriva O.A.S.“.

★PARIS 28 (Agerpres). — Guvernul francez a sistat eliberarea din închisori a membrilor Frontului Național de Eliberare. Această hotărîre a fost anunțată la 27 aprilie de primul ministru Pompidou, în cadrul Adunării Naționale, pe cînd răspundea la întrebările deputaților.

ultracolonialiste au
pozit al armatei trei tunuri, precum și importante cantități de armament și echipament militar.Atentatelecontinuat în cursul zilei de vineriși în Franța. Un grup de O.A.S.-iști au atacat cu bombe cu plastic bi- _ _ rourile ziarului „La Marseillaise debombe cu plas- Seine et-Oise“, provocînd importante pagube’ materiale.Cercuri largi ale populației franceze cer pedepsirea aspră a căpe-plastic care a distrus aproape în întregime clădirea.Ca urmare a celor 21 de atentate organizate de O.A.S. în Algeria în cursul zilei de vineri, au fost omo- rîte 14 persoane, iar alte 15 rănite, în cartierul arab al Algerului, Bab el Oued, O.A.S.-iștii au pus o mare încărcătură de plastic în fața unei imprimerii, provocînd importante pagube materiale și rănind mai multe persoane.în cursul zilei de vineri O.A.S.- iști au furat din portul Alger un puternic post de radioemisie și cî- teva lăzi de piese de radio, iar la Constantine au sustras de la un de-

NEW YORK 28 (Agerpres). — Ziarul „NEW YORK TIMES” publică o corespondență a trimisului său special la București, Paul Underwood, despre lucrările sesiunii extraordinare a M.A.N. Printre altele corespondența se referă la faptul că în Raportul său, președintele Consiliului de Stat a expus punctul de vedere al Romîniei în problemele actuale ale situației internaționale.
ANGLIALONDRA 28 (Agerpres). — Sub titlul „Romînia sărbătorește înche

ierea cu succes a colectivizării agri
culturii”, ziarul „TIMES” a publicat, sub semnătura trimisului său special la București, o corespondență în care, după ce se referă la diferite aspecte legate de încheierea colectivizării și reorganizarea conducerii agriculturii, remarcă faptul că în țara noastră a fost dusă „o politică de socializare treptată la sate prin încurajarea întovărășirilor țăranilor” și mai tîrziu, „prin transformarea acestora în gospodării a- gricole colective mari“.■ArAgențiile de presă occidentale au transmis numeroase știri ale trimișilor speciali la București în legătură cu lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale.Corespondentul special al agenției REUTER, Ronald Farquhar, relevă că „primul secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a expus în Raportul său măsurile de reorganizare a conducerii agriculturii ca urmare a Încheièriî colectivizării agriculturii în Romînia în anul curent”. Agenția Reuter relevă din raport pasajul în care se arată că prin reluarea experiențelor nucleare, Statele Unite poartă răspunderea unei noi intensificări a înarmării atomice, și faptul că reprezentanții occidentali la Conferința de la Geneva ridică obstacole în cadrul discuțiilor cu privire la problemele fundamentale ale dezarmării.In relatarea sa, trimisul special al agenției UNITED PRESS INTERNATIONAL la București menționează poziția Romîniei pe plan internațional.Ziare franceze publică relatarea agenției FRANCE PRESSE despre sesiuneaAdunări- Naționale.extraordinară a Marii

Ședința Comisiei Economice 
O.N.U. pentru EuropaGENEVA 28. — Trimisul .spècial Agerpres transmite: în ședința sa din 27 aprilie, Comisia Economică O.N.U. pentru Europa a trecut la examinarea punctului 4 al ordinei de zi — activitatea organizațiilor subsidiare (Comitetul pentru problemele agricole). Au luat cuvîntul delegații Poloniei, Bielorusiei și R. P. Romîne.Subliniind că R. P. Romînă a luat parte cu interes la lucrările Comitetului pentru problemele agricole și că apreciază în mod pozitiv activitatea acestui organ al C.E.E., reprezentantul R. P. Romîne, Grigore Bîrgăoanu, a relevat că în anul 1961 s-au făcut progrese pe linia unei colaborări fructuoase, stabilirea unui spirit de cooperare și de rezolvare mai operativă a problemelor programate.Referindu-se la interesul pe care-1 prezintă diferitele lucrări întocmite de secretariat, delegatul romîn a propus să se examineze posibilitatea de a se grăbi ritmul de încheiere a lucrărilor și de difuzare a rezultatelor.în încheiere, Grigore Bîrgăoanu a exprimat acordul delegației romîne cu propunerile făcute de alte delegații ca C.E.E. și Comitetul pentru problemele agricole să examineze posibilitățile de înlăturare a măsurilor discriminatorii și a greutăților care se creează pentru țările terțe, datorită procesului de „integrare“ economică în Europa occidentală. în legătură cu aceasta, delegația romînă susține propunerea reprezentantului R. P.: Polone, privind crearea unui subcomitet pentru problemele comerțului cu produse agricole în cadrul Comitetului pentru agricultură.

★GENEVA. în seara zilei de 27 a- prilie, sesiuni pentru Europa (C.E.E.), Gogu Rădu- lescu,C.E.E., a oferit în Palatul Națiunilor din Geneva o recepție în cinstea delegaților țărilor participante la sesiune. Printre cele aproximativ 300 de persoane care au participat la recepție se aflau A. Vlahos, vicepreședinte al sesiunii C.E.E., Velebit, secretar executiv al C.E.E., șefii delegațiilor U.R.S.S. și celorlalte țări socialiste, ai Angliei, Italiei, Austriei, Greciei, S.U.A., Franței și ai altor țări, funcționari superiori ai aparatului O.N.U. de la Geneva, ziariști. Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

fe/ de indignare și proteste împotriva
experiențelor nocleere amemane

O puternică «icmocsslrslse ia Tokio
JAPONIA. După cum relatează agențiile de presă occidentale, la 27 aprilie a avut loc în capitala Japoniei o puternică manifestație de protest împotriva reluării de către S.U.A. a experiențelor nucleare în atmosferă. Aproximativ 2.000 de muncitori și studenți s-au adunat în centrul orașului Tokio, cerînd imediata încetare a experiențelor nucleare americane. După cum relatează agenția FRANCE PRESSE, printre demonstranți se aflau numeroși studenți americani veniți la studii în Japonia. Potrivit agenției americane U.P.I., coloana demonstranților s-a

îndreptat spre clădirea ambasadei S.U.A. la Tokio în scopul înmînării unui protest ambasadorului american în Japonia. Poliția, sosită pentru a apăra clădirea ambasadei, a încercat să-i oprească pe demonstranți, atacîndu-i cu bastoane de cauciuc. 7 persoane te. Potrivit agenției 
demonstrația a fost 
mai puternice care
capitala japoneză de Ia demonstra
țiile din 1960 împotriva intenției fos
tului președinte al S.U.A., Eisenho
wer, de a vizita Japonia".

au fost aresta- France Presse, 
„una din cele 

au avut loc în

Poziția guvernelor Tunisiei și Ghanei
TUNISIA. „Guvernul tunisian — se spune într-un comunicat oficial dat publicității de Ministerul Afacerilor Externe al Tunisiei — consideră regretabilă reluarea de către S.U.A. a experiențelor nucleare în atmosferă. Acest lucru constituie un

factor periculos de încordare internațională".GHANA. Guvernul Ghanei a în- mînat însărcinatului cu afaceri ad- interim al S.U.A. în Ghana o notă în care protestează împotriva reluării experiențelor nucleare în atmosferă de către Statele Unite.
Declarația Congresului sindicatelor dm Birmania

BIRMANIA. Condamnînd cu hc- tărîre acțiunile guvernului S.U.A., cerem încetarea de urgență a experimentării armei nucleare, se spune în declarația Congresului sindicatelor din Birmania în legătură cu e-
de către S.U.A. a expe- nucleare în atmosferă, sindicatelor din Birmania că popoarele din întreaga

fectuarea riențelorCongresul subliniază lume cer cu insistență încetarea experiențelor nucleare.

Comentarii aie presei
IRAK Ziarul „Al-Mustaqbal“ a • publicat un editorial în care scrie, printre altele : „Acum a devenit evi

dent că profesiunile de credință ale 
reprezentanților S.U.A. la conferin
ța pentru dezarmare de la Geneva 
au fost nesincere. Ordonînd relua
rea experiențelor nucleare, guvernul 
american a 
mondială".au apărut în ziarele „Al-Ahbar“, „Al-Sarq" și altele.

★
INDIA. Ziarul „Indian Express“, după ce subliniază că experiențele nucleare americane au neliniștit și tulburat întregul popor indian. cer<x • ca Statele Unite să înceteze imediat experiențele în Pacific.

★
LIBAN. Intr-un editorial în care protestează împotriva reluării experiențelor nucleare americane ziarul „Al-Anwar" scrie : „S.U.A. au igno

rat opinia, publică și vor plăti pen
tru aceasta cu prestigiu] lor“.

★
„R.A.U., împreună cu întreaga o- 

pinie publică mondială protestează, 
împotriva noilor experimentări ale 
armei atomice efectuate de Statele Unite“, scrie ziarul ,;AL-AHRAM". Ca un rezultat direct al acestor experiențe se creează primejdia zădărnicirii tratativelor cu privire la dezarmare de la Geneva, în care toate popoarele își pun mari speranțe", arată „AL GUMHURIA“.*

S.U.A. Federația oamenilor de știință americani din care fac parte peste 2.200 de savanț.i și ingineri a dat publicității la 27 aprilie o declarație in care-și exprimă regretul față de noua serie de experiențe nucleare ale S.U.A.

sfidat opinia publicăProteste asemănătoare
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președintele celei de-a 17-a a Comisiei Economice O.N.U.șeful delegației romîne la
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O nouă explozie 
in Nevada

In orașul Bochum (R.F.G.), 
partizani ai păcii in timpul unul 
miting de protest împotriva 
cursei înarmărilor.

NEW YORK 28 (Agerpres). —Comisia pentru energia atomică a S.U.A. a anunțat că în statul Nevada s-a efectuat încă o explozie nucleară subterană. Aceasta este cea de-a 30-a explozie nutleară subterană din seria experiențelor începute anul trecut.

§ € IU IRE ir IE
'HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM . La 27 aprilie aîntrevedere întreS.S. în Statele U-WASHINGTON, avut loc o nouă ambasadorul U.R.; nite, A. F. Dobrînm, și secretarul de Stat al S.U.A., D. Rusk, cu prilejul căreia s-a continuat discutarea chestiunilor referitoare la reglementarea pașnică a problemei germane.

NEW YORK. Consiliul de Securitate a reluat discutarea problemei Kașmirului. Această problemă se află pe ordinea de zi a consiliului din ianuarie 1948.
BERLIN. La Nürnberg s-a deschis 

cea de-a patra conferință a femeilor 
vest-germane membre ale organiza
țiilor sindicale. Spre examinarea con
ferinței au fost prezentate aproxi
mativ 170 de rezoluții ale organiza
țiilor sindicale locale în care este 
condamnată intenția guvernului vest- 
german de a introduce legi excep-

Unitatea Congo-ului și
lui Chombe

» •cordul de la Kitona prin care recunoștea constituția Republicii Congo, declarîndu-se de acord cu un Congo unitar, de astă dată el a pretins ca problema katangheză să lie rezolva-
Aprilie 1961... In orașul Coquilhat- ville, are loc „conferința" marionetelor colonialiste din Congo. Chombe, Mobutu et comp, s-au întrunit pentru a îmbrăca vechiul lor corn- ................. .. „„ lBtuxîu.plot împotriva unității țării în haina ; tă în afara prevederilor constituției Congo-ului. Poziția sa obstrucționistă a fost reafirmată, de al'tfel, înunej așa-zise confederații. Datorită însă ciocnirii intereselor diverselor monopoluri a căror cauză este apărată de cei.prezenți la discuții, „conferința“ degenerează repede. într-o încăierare. Chombe este arestat de trupele lui Mobutu.
Aprilie 1962... Chombe duce cu primul ministru congolez Adoula, tratative care, potrivit versiunii oficiale urmăresc să pună capăt secesiunii Katangăi. Dar în mijlocul acestor tratative, vătaful katanghez al monopolurilor fuge din Leopoldville cu un avion. El are .sprijinul, misiunii O.N.U. care a concentrat importante forțe pe aeroportul Ndjili pentru a degaja pista de decolare și a-i permite să fugă nestingherit.Aceste evenimente petrecute la un interval de un an arată adevărata față a lui Chombe, meschin aventurier politic, gata să recurgă la orice pentru a sluji interesele stăpînilor săi. Ca om de casă al trustului „Union Minière du Haut-Katanga“, el a acționat întotdeauna pentru ruperea Katangăi din trupul Con- go-ulul. Același lucru încearcă să-l facă și astăzi, deși este nevoit să ducă „de ochii lumii” tratative. La Leopoldville el a invocat fel de fel de motive pentru a împiedica realizarea unui acord. Astfel, deși în decembrie 1961 Chombe a semnat a-

Comentariul zilei

conferința de piesă ținută la 24 a- prilie la Elisabethville cînd și-a exprimat „îndoieli^ cu privire la utilitatea unei reîncadrări a Katangăi în Republica Congo.Desfășurarea tratativelor de la Leopoldville și fuga lui Chombe au scos ș-i mai clar în evidență rolul nefast jucat de marile monopoluri care jefuiesc bogățiile Katangăi. Dacă Chombe nu sprijinul lor și al anumitor puteri occidentale, el nu ar putea să se comporte cu atîta insolență.Intr-o declarație făcută presei, primul ministru Adoula a demascat jocul dublu al acestor puteri. „Pe față — a spus vorbitorul — ele declară în gura mare că sprijină guvernul central, dar în ascuns ele sporesc arsenalul lui Chombe“. Guvernul congolez — a adăugat el, are cunoștință de cantitatea și tipurile de arme livrate lui Chombe după acordul de la Kitona și cunoaște de asemenea firmele care s-au îndeletnicit cu acest lucru. Adoula a făcut o

s-ar bucura de

ționale, se cere stabilirea salariului nedy, președintele S.U.A., și H. Macmillan, primul ministru al Angliei.
LONDRA. La 27 aprilie, la ședința delegaților a 70.000 de docheri englezi a fost adoptată în urtanimitate hotărîrea de a declara grevă la 13 mai, dacă patronii nu vor satisface revendicările lor cu privire la sporirea retribuirii muncii și reducerea zilei de lucru.
BEIRUT. Săptămînalul „Al-Hava- dis" informează despre sosirea în portul Beirut a șase nave ale flotei a 6-a americane, fără aprobarea preliminară a guvernului libanez.
RIO DE JANEIRO. Au declarat grevă 1.200 de muncitori petroliști de la patru întreprinderi americane situate în municipalitatea Cubatao (statul brazilian Sao Paolo). Greviștii cer să li se 'satisfacă o serie de revendicări economice. Ei se pronunță pentru naționalizarea acestor întreprinderi și a întregii industrii chimice, care folosește ca materie primă produsele petroliere.
NEW YORK. Un grup de huligani contrarevoluționari cubani au atacat sediul biroului al agenției cubane de știri Prensa Latina. Potrivit agenției Reuter, huliganii, înarmați cu pistoale, au maltratat patru funcționari ai agenției. Dintre aceștia, doi răniți mai grav au fost spitalizați.
MOSCOVA. Răspunzînd invitației Ministerului Apărării al U.R.S.S., la Moscova a sosit o delegație militară a guvernului legal al Laosului, condusă de generalul Kong Le, președintele Consiliului militar național al Laosului.

egal la rriuncă egală, îmbunătățirea 
protecției muncii femeilor și mame
lor. ..

TOKIO. Sindicatul marinarilor din întreaga Japonie a aprobat la 27 a- prilie hotărîrea de a continua lupta grevistă în sprijinul revendicărilor cu privire la reducerea zilei de lucru, îmbunătățirea condițiilor de muncă și la majorarea salariului. Exprimînd hotărîrea de a obține satisfacerea completă a revendicărilor lor, marinarii japonezi au declarat că după greva de șapte zile la care participă 528 echipaje de vase, la 3 mai va începe greva de 10 zile a marinarilor din 52 de porturi țării.
WASHINGTON. La 28 aprilie 10 (ora locală) la Casa Albă început tratativele dintre J. Ken-

NEW YORK 28 (Agerpres). — Po
trivit unui comunicat dat publicității de 
oficiul federal de rezerve al S.U.A., re
zervele de aur ale Statelor Unite au 
înregistrat la sfîrșitul săptămînii trecute 
o nouă reducere îngrijorătoare. Anul 
acesta totalul aurului american care a 
luat drumul străinătății a atins cifra de 
395.000.000 dolari, fafă de 377.000.000 
dolari, cît fusese în perioada corespun
zătoare a anului trecut.

O®aleora au
Dictatorul Fuentes a format 

un guvern militar 
In Guatemala

„îndoielile“
Icritică vehementă poziției organelor O.N.U. în problema katangheză. Fapt este că nici pînă acum rezoluțiile Consiliului de Securitate cu privire la Congo nu au fost îndeplinite. Mercenarii străini nu au fost înlăturați din rîndurile trupelor lui Chombe. Dimpotrivă, mulți dintre aceștia s-au reîntors de curînd în Katanga pe care o părăsiseră cu cîtva timp înainte, în scopul de a da impresia că rezoluțiile O.N.U. încep să fie executate. Printre ei este citat de agențiile de presă occidentale și colonelul american Hubert Julian.In prezent, atît la sediul O.N.U., cît și la Elisabethville, se dau asigurări că tratativele dintre Chombe șt Adoula vor fi reluate. Primul ministru congolez s-a referit și el la posibilitatea unor noi tratative.subliniind că ele nu trebuie să ptileju- iască discuții sterile, ci să rezolve concret problema.In același timp Adoula a declarat că guvernul său e gata să fa orice măsuri și să facă orice sacrificiu pentru a lichida definitiv separatismul lui Chombe și că a cerul sprijin în această problemă țărilor afro-a- siatice.Planurile lui Chombe și ale protectorilor săi pot prelungi scindarea Republicii Congo și dominația monopolurilor în Katanga, daf nu vor putea împiedica pentru multă vreme înfăptuirea aspirațiilor poporului congolez spre unitate și o adevărată independență.

NICOLAE N. LUPU

din New York
CIUDAD DE GUATEMALA 28 (Ä- gerpres). — După cum s-a mai anunțat, noul guvern format de Ydigo- ras Fuentes, în încercarea de „a face față" nemulțumirilor tot mai accentuate ale opiniei publice din țară, care cere demisia președintelui, este un guvern militar. Din cei 10 membri ai guvernului 9 sînt militari.Agenția Reuter anunță că acțiunile de protest împotriva politicii lui Ydigoras continuă. Locuitorii capitalei Guatemalei au demonstrat pe străzile orașului. Poliția a intervenit și, folosind bombe cu gaze lacrimogene, i-a îrrin'“"",!r’t pe demonstranți.
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După anularea alegerilor din ArgentinaBUENOS AIRES 28 (Agerpres). — Eforturile depuse de președintele Guido al Argentinei de a forma un guvern continuă să rămînă infructuoase. în ciuda faptului că miercuri președintele anunțase la posturile de radio și televiziune că „în 48 de ore“ țara va avea un guvern, nici astăzi diferitele portofolii nu sînt preluate.Opinia publică din Argentina continuă să protesteze împotriva măsurilor luate de Guido sub presiunea conducătorilor militari, care au creat una dintre cele mai grave crize politice.După cum arată U.P.I., ziarele critică vehement hotărîrea lui Guido de a organiza alegerile prezidențiale la 27 octombrie 1963, astfel încît noul președinte să-și preia funcțiile abia la 1 mai 1964.'Agenția Assoclafe'd Press relaïea-

ză, că Andres Framini, reprezentant al opoziției care a fost ales la 18 martie guvernator al provinciei Buenos Aires a înaintat la Curtea supremă a Argentinei acțiune judiciară împotriva guvernului federal care a anulat alegerile, cerînd să fie restaurată legalitatea alegerilor.Șefii militari continuă să concentreze trupe în apropierea capitalei Argentinei. După cum anunță agenția France Presse, trei mii de tari din infanteria marină au la Buenos Aires din diferite situate în sudul țării. „Această care de trupe, menționează agenția, a fost ordonată în scopul de a preveni eventualele tulburări, în special în vederea zilei. dé 1 mai, dată la care deputății și guvernatorii aleși la 18 martie (alegeri anulate de președintele Guido) urmau să-și preia mandatul“.

mili- sosit baze miș-
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