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• In întîmplnarea zilei de 1 
Mal (pag, 6-a).

sSäTOrgan al Comitetului Central al P.M.R.

' • Mihai Beniuc — Cel unspre
zece mii (pag. 7-a).

-• . .
• S. Fărcășan — Cînd mintea

se avîntă... (pag. 7-a).

Luni au continual în Pavilionul 
Expoziției Economia! Naționale a 
R. P. Romîne lucrările sesiunii 
extraordinare a Marii Adunări Na
ționale.

Sosirea conducătorilor partidului 
șl sfatului a fost primită cu puternice 
aplauze.

In continuarea discuție! generala 
au luat cuvîntu! : Alexandru Mo- 
ghloroș, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri, deputatul Ștefan Matei, prim 
secretar al Comitetului regional Ar
geș a! P.M.R., Mlron Belea, invitat 
din regiunea Hunedoara, general de 
armată Leonttn Sălăjan, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., ministrul forțelor armate, 
Marla Nlstor, președinta G.A.C. din 
comuna Plopenl, regiunea Dobro- 
gea, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, deputatul acad. 
Zaharla Stancu, 
Trlpșa, maistru 
doara, Erou al 
Dumitru Coliu,
Biroului Politic

In încheierea discuției generale a 
luat cuvînful tovarășul Gheorghe 
Gheorghlu-Dej. Cuvîntarea a fost 
subliniată cu puternice șl îndelungi 
aplauze șl ovații.

Biroul Marii Adunări Naționale a 
supus apoi deputaților un proiect 
de hofărîre pentru aprobarea Ra-

deputatul Ștefan 
ojelar din Hune- 
Muncil Socialiste, 

membru supleant al 
al C.C. al P.M.R.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA J

portului cu privire la încheierea co
lectivizării șl reorganizarea condu
cerii agriculturii.

La propunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghlu-Dej, la votare 
au participat toți cei 11.000 do In
vitați la sesiune.

Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire parficipanțll la sesiune — 
deputați și Invitați — au votat în 
unanimitate hofărîrea de aprobare 
a Raportului cu privire la încheierea 
colectivizării și reorganizarea con
ducerii agriculturii prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-De|.

Deputatul Mihal Dalea, președin
tele Comisiei pentru agricultură șl 
silvicultură a Marii Adunări Națio
nale, a prezentat apoi raportul co
mun al comisiilor pentru agricultură 
șl silvicultură, juridico șl adminis
trative asupra proiectului de lege 
cu privire la înființarea Consiliului 
Superior al Agriculturii șl a consi
liilor agricole regionale șl raionale.

Trecîndu-se la votul secret cu 
bile, Marea Adunare Națională a 
votat legea în unanimitate.

Tovarășul Ștefan Voifec, președin
tele Marii Adunări Naționale, a rostit 
apoi cuvînful de încheiere a lucră
rilor sesiunii.

In aclamațiile puternice șl înde
lungi ale celor peste 11.000 de 
parficipanți, lucrăiile sesiunii au luat 
sfîrșif. (Agerpres)

H O T Ä R î R E

• Congresul Partidului Comu
nist din Indonezia și-a încheiat 
lucrările (pag. 8-a,).

IN INTERIORUL ZIARULUI:

o Numeroase acțiuni de pro
test împotriva experiențelor nu
cleare efectuate de S.U.A.: (pag. ■ 
8-a).

• Npte de drum din Uniuneax „ x. z Sovietică•.• , V. ■ Nicorovici — în
• V. Vîntu — Priveliști (pag. primăvara unei primăveri (pag. 

7-a). 8-a).

„Victoria socialismului in agricultură“' Ldni ' după-amiază a avut'Tot în " Stat șî ai guvernului, conducători sala Dalles din'Capitală deschiderea ,ai organizațiilor obștești .și institu- expoziției'„Victoria socialismului în ■••• ’ ...... ... .«agricultură".La deschiderea expoziției aù luat parte tovarășii Gheorghe Gheorghiu- Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bod- năraș, Petre3’ Borilă, Nicolae Ceau- șescu, Chivu Stoica, Alexandru Dră- ghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan,

țiilor centrale, activiști de partid și . de stat.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic. ■ 1

9rTot în cursul zilei ziția a fost vizitată de ieri, expo- de numeroși Ștefan Voitec, Mihai-Dalea, membri participant la sesiunea extraordi- ai» C.C. al P.M.R., ai Consiliului de nară a Marii Adunări Naționale.
»»■. : ■------------

1 MAIpune astăzi de 54.000 tractoare ■îiZfce'^SO'.OOO'^Jsenîănătofi mecanice, 25.000 combine și alte, mașini. Sutele de mii de case de locuit nou construite în ultimii ani la sate, cele 2.000 de case de nașteri și aproape 3.000 de circumscripții medico-sanitare cu peste 6.600 de medici, înființate la sate, miile de școli, cămine culturale, cinematografe noi, sînt tot atîtea mărturii ale vieții noi de bunăstare și ' cui-

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
la încheierea discuției generale

partid care nu au cruțat nimic pentru a duce Ia Înde-J 
plinire misiunile ce le-au fost încredințate.

Sesiunea aceasta a fost și ea o sesiune de lucru, de 
mare folos prin contribuția directă și fără preț a lu
crătorilor din agricultură. Ea a pus temelia și a orîn- 
duit o nouă etapă a muncii noastre, a tuturor. Ea ne 
cere noi eforturi. Nimeni dintre dv. nu-și închipuie, fi
rește, că de acum ne punem pe odihnă.

Hotărîrile ce vor fi adoptate de sesiune cer în conti
nuare o muncă și mai intensă, ale cărei roade vor fi 
și mai strălucite. în această muncă trebuie să se con
sidere mobilizate mai departe masele muncitoare, or
ganele de partid și de stat, cu toții laolaltă rîvnind să-și 
îmbunătățească munca. în fiecare gospodărie colectivă 
și de stat, în fiecare brigadă, să fie prezentă chemarea 
partidului, sufletul său.

Organelor locale ale puterii de stat, sfaturilor popu
lare le vor reveni, prin hotărîrile acestei sesiuni, noi 
sarcini de mare răspundere. Ele vor avea de dezbătut 
temeinic și amănunțit toate aceste hotărîri, luîndu-și 
fiecare partea ce i se cuvine, cu gîndul mereu treaz, 
de a întări și dezvolta gospodăriile noastre colective, 
de a le asigura recolte tot mai bogate, de a realiza noi 
și noi progrese în toate sectoarele activității economice 
și social-culturale.

Oamenii muncii de la orașe și sate întîmpină ziua de 
1 Mai, sărbătoarea muncii, cu succese remarcabile în 
toate ramurile economiei și culturii.

Sintern convinși că eroica noastră clasă muncitoare, 
harnica țărănime, intelectualitatea, însuflețite de măre
țul program al desăvîrșirii construcției socialiste adop
tat de Congresul al III-lea al partidului, vor munci și 
pe viitor cu entuziasm, perseverență,, patriotism în
flăcărat pentru realizarea planului de șase ani, pentru 
continua dezvoltare a industriei, pentru avîntul agri
culturii, pentru înflorirea culturii noi, spre a face patria 
noastră socialistă tot mai bogată, traiul celor ce mun
cesc tot mai îmbelșugat și mai fericit. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
Toată politica noastră internă și toate preocupările 

de a spori continuu bunăstarea poporului sînt organic 
legate de grija pentru îndeplinirea năzuinței supreme 
a întregii omeniri, apărarea și consolidarea păcii între 
popoare, condiție fundamentală pentru ca toate po
poarele să facă prin munca lor acest pămînt mereu mai 
luminos, pentru ca imensele resurse ale științei și tehni-" Unitatea moral-politică de ne- 
cii, ale geniului uman să nu slujească nimicirii vieții ’ ' ' A '
milioanelor de oameni și distrugerii tezaurului de 
neprețuit adunat de omenire de-a lungul atîtor veacuri, 
ci progresului spre culmile cele mai înalte și mereu mai 
înalte ale civilizației umane. (Aplauze puternice).

Această nobilă năzuință se află la temelia muncii 
poporului nostru, a luptei sale, alături de celelalte țări 
socialiste, pentru pace trainică, pentru coexistență paș
nică între toate statele lumii, pentru excluderea răz
boiului din viața societății. (Aplauze puternice).

Dați-mi voie, dragi tovarăși, ca acum, la încheierea 
lucrărilor noastre, să vă urez spor la muncă, succes în 
îndeplinirea sarcinilor voastre, fericire și bucurie. 
(Vii aplauze). Pasul de aici, din sesiune, duce direct pe 
ogoare unde acum încolțește sămînța. r....... .. ............. ................. ................. .....

Duceți în satele voastre imaginea nepieritoare aH^s-a realizat de 2—3; ori mai multă 
acestui mare sfat, la care poporul însuși prin cel mai 
vrednici fii ai săi a luat hotărîri de seamă pentru fe
ricirea tuturor (Aplauze).

Spuneți acolo, tovarășilor colectiviști, că aci ați găsit 
laolaltă, întruniți în același gînd de propășire a patriei, 
colectiviști din toată țara, muncitori din uzine șl fa
brici, intelectuali, și că ați simțit marea forță de neîn
vins pe care o reprezintă poporul nostru astfel întru
nit, sub conducerea înțeleaptă a partidului. (Aplauze 
puternice, îndelungi).

Să o spuneți ca să o simtă și să o țină minte șl co
piii voștri ! (Aplauze). I XXLXOXXKXIX, « XXXXXXXUX XZUV.

Trăiască patria noastră, Republica Populară Romînă ! fi. Socialismul a schimbat radical 
(Aplauze furtunoase, urale). -i-.--.------- -------- - x..x------

Trăiască clasa muncitoare, țărănimea colectivistă, 
intelectualitatea, toți oamenii muncii constructori har
nici ai socialismului ! (Aplauze îndelungi, urale).

Trăiască pacea și socialismul ! (Aplauze furtunoase, 
îndelung repetate. Participanții la sesiune, în picioare, 
ovaționează minute în sir).

An de an, ziua de 1 Mai, Ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc, întîmpinată cu bucurie de clasa muncitoare internațională, de întreaga omenire muncitoare, prilejuiește trecerea în revistă a foițelor oamenilor muncii de pe întreg globul, care luptă împotriva exploatării și asupririi, pentru libertate, pace și un viitor fericit]'' r Poporul' nostru muncitor sărbătorește anul acesta ziua- de 1.: Mai cu , .inimă plină de bucuria victoriei re- tură care înflorește în satele noas- purtate în opera de desăvîrșire a tr/e.-^' -1--—> —
construcției socialiste— încheierea ' colectivizării agriculturii. Cauza socialismului a învins definitiv în Republica Populară Romînă, la orașe ca și Ta sate. Această măreață realizare insuflă noi forțe și elan revoluționar poporului ■ nostru, spre a păși mereu înainte, sub conducerea încercată a partidului nostru, pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste.' Milioanele de oameni ai muncii _________________________________________ _de la orașe și sate au urmărit cu petrecute în viața poporului nostru, cel mai viu interes lucrările sesiunii marile succese ale construcției so- extraordinare a Marii Adunări Na- - ---- ------ «ționale, sesiune pe dfept cuvînt istorică, adevărată adunare a poporului. Raportul prezentat la sesiune de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej a făcut o analiză profundă marxist-leninistă a condițiilor în care s-a desfășurat colectivizarea agriculturii, a înfățișat bilanțul u- riașei activități desfășurate de poporul nostru, sub conducerea partidului, pe tărîmul transformării socialiste a agriculturii, a trasat sarcinile pentru continua dezvoltarea agriculturii socialiste. Sesiunea a adoptat acest raport ca îndreptar *" Socialismul, în activitatea organelor de stat, a tuturor oamenilor muncii din agricultură, în scopul dezvoltării victoriei obținute prin colectivizarea agriculturii, al creșterii bunăstării țărănimii și a întregului popor. Poporul nostru ‘ ilu-și va precupeți eforturile pentru realizarea acestiii țel măreț.zdruncipat a întregului popor în jurul partidului, avîntul activității șale creatoare se reflectă totodată în succesele întrecerii socialiste în industrie cu care a fost întîmpinată ziüä de 1 Mai, în munca rodnică ce se desfășoară pe ogoare pentru terminarea lucrărilor agricole cît măi grabnic și în cele mai bune condiții agrotehnice',“"Prin eforturile oamenilor muncii producția industriei noastre a ajuns în'1961 de aproape 5 Ori și jumătate mai- mare decît în 1949., Numai în primul trimestru al acestui an

Tovarăși deputați și invitați,

Lucrările sesiunii noastre au ajuns la sfîrșit. Âu fost 
patru zile de însuflețitoare dezbateri, de schimburi de 
idei impresionant de bogate, de schimburi de expe
riențe extrem de valoroase prin învățămintele lor 
practice.

Această 
cupola ei, 
primăveri — operă minunată a arhitecților și cons
tructorilor noștri, a fost parcă anume concepută cu un 
sens adînc simbolic pentru acest mare sfat al poporu
lui, adunat pentru a sărbători una din strălucitele sale 
izbînzi. (Aplauze puternice).

însuflețiți de entuziasmul victoriei, am hotărît aci, 
tot în atmosferă sărbătorească și sarcinile de îndepli
nit mai departe, și mijloacele de consolidare a reali
zărilor obținute, și perspectivele celor ce vor urma.

S-au perindat la această tribună președinți de gos
podării colective, mai vechi și mai noi, mecanizatori 
și directori de gospodării agricole de stat, agronomi și 
cercetători, reprezentanți străluciți ai intelectualității, 
activiști de partid și de stat.

Opiniile și propunerile făcute ne sînt de mare preț 
pentru rezolvarea justă și eficace a marilor probleme 
ridicate de etapa actuală de dezvoltare a societății 
noastre.

Toți vorbitorii, ca un singur glas, au adus o înaltă 
prețuire și o aprobare deplină politicii Partidului Mun
citoresc Romîn, Comitetului său Central, guvernului 
Republicii Populare Romîne. (Aplauze).

Pentru partidul nostru și conducerea sa nu există 
nimic mai scump decît această prețuire a aleșilor și 
trimișilor poporului nostru muncitor, mărturie a legă
turii depline și de nezdruncinat între popor și partid. 
(Aplauze puternice).

Această prețuire i-a revenit partidului și guvernu
lui pentru devotamentul și consecvența cu care slu
jesc neobosit înflorirea economică și culturală, bună
starea poporului, viitorul său fericit, triumful deplin 
al socialismului și comunismului spre ridicarea pe cea 
mai înaltă treaptă a patriei noastre socialiste. 
(Aplauze prelungite).

Partidul nu cunoaște nepotrivire între vorbă și faptă. 
Poporul nostru a fost necontenit șl umilitor înșelat de 
nesfîrșitul șir de guverne care s-au perindat în trecut 
la cîrma țării și ale căror promisiuni se desfăceau în 
vînt, ușoare, ca puful de păpădie.

Partidul nostru, partid al clasei muncitoare, trup 
din trupul poporului, schimbă aidoma în faptă fiecare 
literă din programul său. El nu face promisiuni ci pla
nuri ; el transformă consecvent, an de sa, în realitate 
vie, visurile generațiilor de oameni ai muncii, pentru 
care atîția luptători și-au vărsat sîngele. (Aplauze).

Ați văzut cu toții aci, din tabloul vieții din țara 
noastră, întregit de mărturiile vorbitorilor cum, sub 
conducerea partidului, țărănimea noastră colectivistă, 
într-un înălțător avînt al muncii creatoare și-a înmă
nuncheat forțele pe calea arătată de minunata noas
tră clasă muncitoare, forța conducătoare a societății.

Orașe și sate își schimbă înfățișarea de la o zi Ia 
alta. Oriunde ne aruncăm privirea, în orice colț al 
țării, vedem noi uzine și fabrici, noi schele și tot mai 
întinse și mai rodnice ogoarele gospodăriilor colective 
și de stat. (Aplauze).

Sesiunea de față va fi un nou îndemn și va da un 
și mai puternic avînt muncii pline de măreție a po
porului nostru, pornit cu tot sufletul la construirea 
socialismului. (Aplauze puternice).

Ecoul celor înfățișate aici a răsunat de sub această 
cupolă peste mări și țări. Prieteni și neprieteni au ur
mărit cei dinții cu dragoste, cei de-ai doilea cu nu mai 
puțin interes lucrările noastre și rezonanța lor puter
nică în opinia publică din multe țări.

Au asistat, auzind totul și văzînd cu ochii cine sînt 
vorbitorii, mulți ziariști străini.

I-am primit cu ospitalitate pentru a ne cunoaște cu 
adevărat și oamenii și faptele, ca să-și dea seama de 
munca noastră pașnică, creatoare, de tot ce dorim să 
înălțăm aici, de tot ce voim în viitor. (Aplauze).

Sesiunea noastră a fost închinată unei mărețe vic
torii a poporului nostru. Ea a fost cu putință numai 
prin munca încordată a organelor noastre de partid 
și de stat, a nenumăraților lucrători de partid și fără

minunată construcție, care a adunat sub 
toată lumina și tot seninul cerului acestei

noștri, a fost parcă anume concepută cu un

Rezultatèle remarcabile obținute în dezvoltarea economiei naționale se reflectă în venitul național, care în 1961 a fost de peste 3 ori si jumătate mai mare decît în. 1949, în ridicarea continuă și sistematică a lVv-v nivelului de trai al celor ce muncesc. Blocurile noi, modeme, ce fST sar pretutindeni, înfrumusețează orașele, ca și viața a mii și mii de -familii de oameni ai muncii-Toate aceste schimbări înnoitoare,
cialiste la orașe și sate ilustrează justețea și clarviziunea politicii partidului nostru, care aplică în mod creator învățătura marxist-leninistă la condițiile țării noastre, slujește cu credință interesele celor ce-muncesc.'Clasa noastră fflunci- toâre;~țărămmea, intelectualitateă sînt mai strîns unite decît oricînd în jurul , gloriosului nostru partid, care conduce cu mînă sigura milioanele de oameni ai muncii' de la orașe și sate la lupta pentru desă- vîrșirea construirii societății socialiste. înscris în urmă cu peste trei sferturi de veac pe steagurile primilor demonstranți de 1 Mai ca un ideal scump dar îndepărtat, se înfățișează în zilele noastre ca un puterme-sisțem mondial, în vertiginoasă dezvolfăre. Tot mai mare este înrîurirea pe care o exercită realizările sale asupra milioanelor de oameni din lumea nesocia- listă, care se conving pe baza faptelor de superioritatea socialismului — orînduirea căreia îi aparține vii- torujjCu adîncă admirație urmăresc popoarele uriașa activitate creatoare desfășurată de poporul sovietic care, înfăptuind nouț Program al P.C.U.S., construiește cu succes comunismul. Prin. noi și minunate realizări, popoarele celorlalte- țări socialiste înaintează pe drumul socialismului, iar unele au și trecut la desăvîrșirea construcției socialiste. «Ponderea țărilor socialiste în pro- 'ducția industrială mondială s-a a- propiat acum de 40 la sută și nu este departe ziua cînd U.R.S.S. va întrece și lăsa în urmă S.U.A., cînd sistemul socialist va depăși sistemul capitalist în sfera hotărîtoare a producției materiale. / .I La. acest 1 Mai,.'.forțele proletaria- tùlïii mondial se prezintă cu un strălucit bilanț de lupte pentru pace, democrație și o viață mai bună. Marile greve din ' S.U.A., Italia, R.F.G., Japonia, puternicele demonstrații antifasciste din Franța, mișcările țărănești din America Latină și alte țări, „Marșurile păcii" și acțiunile pentru încetarea cursei înarmărilor din Anglia, Italia, S.U.A. etc., mobilizează la luptă zeci de mi-

Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Nationale, consacrată în
cheierii, colectivizării agriculturii, aprobă Raportul prezentat de Pre
ședintele Consiliului de Stat, tovarășul Gheorghe Gheorghlu-Dej — în 

care se face un bilan} cuprinzător al strălucitelor victorii obținute pe 
drumul construcției socialiste șl se trasează sarcinile ce stau în faja 

întregului popor pentiu continua dezvoltare a agriculturii socialiste.
Marea Adunare Națională consideră acest raport un îndreptar 

pentru întreaga activitate viitoare a organelor centrale șl locale de stat, 
a organelor agricole șl a tuturor oamenilor muncii din agricultură.

(Continuare în pag. Vil-a)

In pag. V șl VI

■II '■

Prezidiul sesiunii extraordinar« a Marii Adunări Naționale. La tribună, tovarășul Choorgho GheorgMn-DeJ

LEGEA
cu privire la înființarea 

Consiliului Superior al Agriculturii 
și a consiliilor agricole 

regionale și raionale

energie electrică, fontă, oțel, decît în tot anul 1988. Ritmul’ mediu anual de creștere a producției industriale a fost îh primii ani ai planului șesenal de peste 16 la sută față de 13 la sută prevăzut în Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. Sporul de producție ce se va obține în primii trei ani ai planului șesenal reprezintă mai mult decît dublul întregii producții industriale a anului 1938.viața clasei muncitoare, a tuturor qamejiilor ' muncii, deschizîndîble perspective ■’din ^çele^ mai . luminoase. Țărănimea^ ...carelȚn trecut robea din greu ^pentru .moșie ‘ chiaburi și nu-aveæj" uneltele cele mai rudimentare^dis-
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Cuvîntul tovarășului Alexandru Moghioroș
Tovarăși,Sesiunea de față a Marii Adunări Naționale este cu adevărat o sesiune extraordinară.Cînd îți rotești privirea prin această măreață sală vezi un tablou viu al democrației noastre socialiste. Alături de deputați se află președinții gospodăriilor a- gricole colective din întreaga țară, directori ai gospodăriilor agricole de stat și stațiunilor de mașini și tractoare, ingineri agronomi, muncitori din întreprinderi, cercetători din institute agricole și academicieni, scriitori, oameni de artă, activiști de partid și de stat. Aceasta este adevărata democrație, în care oamenii muncii cu brațele și cu mintea participă nemijlocit la conducerea ’treburilor de stat, discută cu pricepere și spirit de răspundere problemele complexe ale desăvîrșirii construcției socialiste în patria noastră.Evenimentul istoric pentru care ne-am adunat aici este — așa cum a arătat în Raportul său tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — trecerea întregii țără- nimi din țara noastră pe drumul luminos al gospodăriei colective, victoria socialismului la sate..Această importantă victorie se datorește fermității cu care partidul a urmat politica leninistă de construire a socialismului la sate, aplicării ei creatoare la condițiile concrete din țara noastră, găsirii în fiecare etapă a unor soluții juste în rezolvarea problemelor dificile pe care le ridică trecerea milioanelor de mici producători agricoli pe făgașul vieții noi, socialiste.La temelia întregii munci pentru transformarea socialistă a agriculturii noastre a stat linia politică elaborată de istorica Plenară din 3-5 martie 1949 a Comitetului Central al P.M.R.Unul din principalele merite ale acestei politici constă în aprecierea justă a rolului formelor simple în trecerea țărănimii pe • calea socialismului. Plenara a subliniat în mod deosebit că această trecere trebuie să se facă așa cum a arătat Lenin : .„„pe o cale cît mai simplă, mai ușoară și mai 

accesibilă pentru țăran".Dezvoltarea formeror simple de cooperare la sate a fost considerată ca un mijloc important al educării milioanelor de țărani în spiritul gospodăririi în comun.„A merge pe această cale — spunea tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în Raportul său la Plenara C.C. din 1949 — înseamnă a duce țărănimea muncitoare spre gospodăria colectivă, pe drumul care poate fi înțeles și acceptat de către aceasta, căci îmbină interesele ei individuale cu cele generale ale economiei naționale“.Aplicarea acestei linii juste s-a concretizat apoi în erearea întovărășirilor agricole ca o formă simplă de cooperativizare accesibilă masei țărănești din țara noastră și potrivită gradului ei de dezvoltare de atunci.Astăzi, cînd facem bilanțul etapei pe care am parcurs-o, este necesar să ne reamintim că lupta pentru colectivizarea agriculturii n-a fost lipsită de greutăți, de piedici, de încercări de a abate partidul de la politica sa leninistă.După cum se știe, grupul fracționist, antipartinic a negat importanța formelor simple de cooperare și îndeosebi a întovărășirilor și a preconizat trecerea directă la gospodăria colectivă a masei țărănimii, deși pentru aceasta nu existau atunci nici premise materiale, nici condiții subiective. Pe de altă parte acest grup a folosit forța și metodele de constrîngere în acțiunea de colectivizare, a încălcat principiul liberului consimțămînt. Toate acestea au frînat procesul de transformare socialistă a agriculturii și au lovit în a- lianța muncitorească-țărănească.Timp îndelungat Ana Pauker a sabotat elaborarea statutului întovărășirilor.Este meritul conducerii partidului, și în primul rînd al tovarășului Gheorghiu-Dej, că acest statut a fost totuși elaborat și că împotriva voinței deviatorilor s-a trecut la organizarea de întovărășiri agricole. Dacă pîi.ă în anul 1952 nu se crease nici o singură întovărășire, în 1958 existau 12.748 de întovărășiri.După ce Comitetul Central al partidului a zdrobit grupul antipartinic și l-a înlăturat din conducerea de partid și de stat, s-a deschis drum larg muncii răbdătoare pentru atragerea țărănimii spre agricultura socialistă.Pentru milioanele de țărani muncitori, întovărășirile agricole au fost o foarte bună școală primară, unde au învățat abecedarul agriculturii socialiste și pe care au promovat-o cu nota 10, trecînd în masă în școala superioară a gospodăriei agricole colective.Partidul nostru a întărit necontenit alianța muncitorească-țărănească. El a învins cu succes piedicile și greutățile. Astăzi întregul popor sărbătorește cu entuziasm ca pe o măreață victorie încheierea procesului de făurire a relațiilor de producție socialiste în toate ramurile economiei naționale.

au organizat procese în masă împotriva țăranilor muncitori care nu-și puteau îndeplini obligațiile către stat.La aceasta mai trebuie adăugat că an de an, în mod deliberat, prin planul de stat, ei au impus micșorarea suprafețelor cultivate cu porumb. Din 1948 pînă în 1952 aceste suprafețe au scăzut cu peste 800.000 ha. Acestea și alte măsuri similare au produs imense daune economice și politice.Țara noastră, cunoscută ca producătoare și exportatoare de cereale, ajunsese în situația de a fi nevoită să importe - cîțiva ani — grîu și alte produse agricole și să mențină un timp îndelungat sistemul de cartele în aprovizionarea populației.După zdrobirea devierii, încă în 1953, conducerea partidului a luat o serie de măsuri pentru aplicarea principiului leninist al cointeresării materiale.în 1956, Comitetul Central a hotărît desființarea cotelor obligatorii pentru produsele agricole și generalizarea sistemului de contractări și achiziții. în felul acesta s-au introdus noi relații de schimb, pe baza cărora țăranii vînd statului produc- ția-marfă la liberă învoială. Aceasta a însemnat o cotitură radicală în legăturile economice dintre oraș și sat.După șase ani de aplicare, contractările au devenit metoda dominantă în relațiile de schimb, dovedindu-și pe deplin trăini-• cia. Acest sistem asigură împletirea intereselor generale ale statului cu interesele țărănimii colectiviste, în același timp el reprezintă o pîrghie economică importantă pentru îndrumarea producției potrivit nevoilor economiei naționale și intereselor gospodăriilor colective.De la această tribună mai mulți tovarăși au vorbit despre starea de nesiguranță, coșmarul în care a trăit țărănimea muncitoare în timpul regimului burghezo- moșieresc. Unul din aspectele acelor vremuri de urgie era acela că țăranii nu știau niciodată dacă-și vor putea vinde produsele, și la ce preț. Dar ei aveau nevoie de bani nu numai pentru a-și cumpăra Z--,....-.--.------ci și către șieri să-și vîndă produsele la negustori pe prețuri de nimic.Astăzi, prin contractele încheiate, gospodăriile colectiva au asigurată desfacerea întregii producții-marfă la prețuri avantajoase și stabile.Majoritatea gospodăriilor colective încheie contracte pe mai mulți ani. în felul acesta ele au siguranța vînzării produselor lor pe o perioadă îndelungată și știu ce și cît să producă.Pentru cantitățile de produse contractate, statul acordă gospodăriilor colective arvune, care reprezintă de fapt adevărate credite fără dobîndă. Aceste arvune sînt folosite pentru nevoile producției și dau gospodăriilor colecțive posibilitatea de a acorda colectiviștilor cu regularitate avansuri în bani în cursul anului. Astfel în anul 1961 statul a acordat în total, în afară de creditele de investiții și de producție, arvune în valoare de 1 miliard și 100 de milioane lei.Toate aceste măsuri au făcut să crească continuu livrările de produse agricole către stat pe bază de contracte. în 1961 s-a contractat cu gospodăriile colective de peste 2 ori mai mult grîu și porumb, de peste 1,5 ori mai multă carne decît în 1957.Vreau să aduc la cunoștința sesiunii Marii Adunări Naționale că în 1962 pentru prima dată contractările pentru principalele produse agricole prevăzute în plan au fost încheiate înaintea terminării însă- mînțărilor de primăvară.în felul acesta a înțeles țărănimea noastră colectivistă să răspundă sprijinului pe care-1 primește permanent din partea clasei muncitoare. Avem convingerea fermă că gospodăriile colective vor dezvolta an de an vînzările produselor agricole pe bază- de contracte reciproc avantajoase, care duc nemijlocit la întărirea lor economică șl asigură aprovizionarea oamenilor muncii de la orașe cu produse agro- alimentare și a industriei cu materii prime agricole.

cierii partidului că gospodăriile agricole de stat — ca formă superioară de agricultură socialistă — pot și trebuie să joace un rol esențial în creșterea producției globale și marfă> în asigurarea fondului central cu cereale, carne, lapte și alte produse, iar a gospodăriilor agricole colective cu semințe de rasă.Pentru realizarea Congresul al III-lea podăriile agricole de stat procesul de producție trebuie să fie organizat pe mari suprafețe de cereale, în complexe viticole, pomicole și sere pentru legume, unități specializate în creșterea vacilor pentru lapte, taurinelor și porcilor la îngrășat, în creșterea păsărilor pentru ouă și carne. Așa cum a arătat tovarășul Gheorghiu- Dej la recenta Plenară a Comitetului Central, producția în gospodăriile de stat trebuie să capete din ce în ce mai mult caracterul producției industriale.Muncitorii, inginerii și tehnicienii, prin munca lor harnică, pot și trebuie să ridice continuu rentabilitatea unităților în care lucrează, să vegheze la îmbunătățirea calității produselor, să ridice activitatea tuturor gospodăriilor de stat la nivelul cerințelor noii etape de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste.

de soi și cu animalesarcinilor trasate de al partidului, în gos-

Tovarățl,încheierea colectivizării a pus la ordinea zilei cerința înlocuirii vèchiului sistem de conducere a agriculturii depășit, rămas în urma vieții, cu un sistem nou de conducere, radical schimbat, cu o nouă formă de organizare, care să permită folosirea deplină a posibilităților și avantajelor marii agriculturi socialiste.Stilul de muncă și metodele birocratice generate de vechiul sistem de conducere a agriculturii au devenit o frînă nizarea mai bună a producției, terea și folosirea mai rațională a în valorificarea mai deplină ași- priceperii milioanelor de țărani.Este meritul, partidului nostru și al Comitetului său Central de a fi găsit o asemenea formă nouă de organizare care să permită legarea conducerii agriculturii pe diferite trepte cu baza acesteia, unitatea de producție. Consiliul Superior al Agriculturii și consiliile agricole regionale și raionale îmbină conducerea competentă cu cercetarea științifică și cu activitatea gospodăriilor colective, a gospodăriilor de

în orga- în creș- cadrelor, hărnicieimărfurile industriale trebuincioase, pentru a-și plăti impozitele grele stat și dobînzile ruinătoare la moși cămătari. Țăranii erau obligați

stat și a stațiunilor de mașini și tractoare și totodată ■ creează cadrul larg pentru desfășurarea inițiativei celor ce realizează practic și efectiv producția agricolă.Participarea • nemijlocită a celor mai pregătite cadre de specialiști la conducerea agriculturii are. o însemnătate deosebită. Ea creează condițiile rezolvării cu succes a sarcinilor complexe de răspundere ca : îndrumarea muncii de întărire economico-organizatorică a gospodăriilor colective; conducerea activității de producție și economice a gospodăriilor de stat și a stațiunilor de mașini și tractoare , îndrumarea activității de cercetare științifică ; organizarea introducerii și generalizării în producție a realizărilor științei și practicii agricole avansate ; asigurarea pregătirii cadrelor agricole și repartizarea lor- justă în producție etc.Sarcina noastră este acum de a aplica în viață hotărîrile partidului, de à introduce de sus pînă jos noul sistem de organizare și de conducere a agriculturii, de a folosi un stil și metode de muncă corespunzătoare. Trebuie să muncim astfel încît să obținem ancă în cursul acestui an recolte mari de cereale și produse animale.Sprijinindu-se pe industria noastră și în primul rînd pe industria constructoare de mașini și chimică în continuă dezvoltare, pe ajutorul neprecupețit al • clasei muncitoare, țărănimea colectivistă, muncitorii din gospodăriile de stat și stațiunile de mașini și tractoare vor cu cinste acestei sarcini.De la această înaltă tribună, de gospodării colective romîni, germani și de alte naționalități mat în cuvinte înflăcărate satisfacția lor pentru încheierea cu succes a colectivizării agriculturii, recunoștința lor nemărginită pentru partidul nostru, sub a cărui conducere a fost înfăptuită această victorie.însuflețiți de marile perspective pe care încheierea colectivizării agriculturii le deschide în fața poporului nostru, muncitorii, țăranii înfrățiți în muncă pe pămînturile gospodăriilor colective, oamenii de știință, inginerii și specialiștii din agricultură se unesc și mai strîns în jurul Comitetului Central, în frunte cu încercatul nostru conducător — tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Să muncim cu și mai mult elan pentru înflorirea agriculturii, dezvoltarea întregii economii, pentru desăvîrșirea construirii socialismului în scumpa noastră patrie — Republica Populară Romînă. (Cuvîntarea a fost 
subliniată prin puternice aplauze).

colectiviști pentru reușita campaniei agricole, punînd o bază sigură, trainică obținerii unor recolte sporite încă'din primul an al colectivizării agriculturii.In condițiile nou create în urma colectivizării, reorganizarea conducerii agriculturii va asigura aplicarea pe scară și mai largă în practică a cuceririlor științei, coordonarea tuturor forțelor din agricultură, realizarea unei legături mai strînse între conducerea agriculturii și producție, participarea efectivă a cadrelor de specialitate la creșterea producției vegetale și animale, la dezvoltarea agriculturii.Gospodăriile' agricole de stat, S.M.T.. gospodăriile 'agricole colective vor găsi în consiliile agricole un sprijin efectiv și direct în rezolvarea multiplelor sarcini ce le stau în față. Prin participarea la conducerea agriculturii a cadrelor care lucrează ne-

mijlocit în producție se va generaliza în condiții mai bune experiența valoroasă, in scopul ridicării tuturor unităților agricole la nivelul celor fruntașe.Ca deputat al Marii Adunări Naționale, fiind pe deplin convins de justețea măsurilor propuse, declar că le voi vota cu toată încrederea.Mîndri de realizările obținute, încrezători în viitorul lor luminos și fericit, țăranii colectiviști, inginerii și tehniciem. din agricultura regiunii Argeș, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn, în frunte cu Comitetul său Central, vor depune toate eforturile pentru întărirea economică și organizatorică a gospodăriilor colective, pentru realizarea sarcinilor trasate de Congresul al al Partidului Muncitoresc Romîn dezvoltarea agriculturii socialiste.
Cuvîntul tovarășului Miron Belea

III-lea privind

Tovarășl,în această sesiune numeroși deputați și invitați au vorbit pe larg despre gospodăriile colective, despre minunatele rezultate obținute și experiența acumulată de aceste unități agricole, despre perspectivele luminoase ce se deschid în fața lor.Aș vrea să subliniez însemnătatea și caracterul nou pe care-1 capătă în condițiile agriculturii colectivizate schimbul dintre oraș și sat — una din temeliile alianței muncitorești-țărănești. Astăzi schimbul dintre oraș și sat oglindește în mod just relațiile noi dintre două clase prietene, care au interesul comun de a dezvolta industria și agricultura, întreaga economie națională și de a asigura pe această bază ridicarea continuă a bunăstării poporului.Lucrurile n-au stat așa cu mai mulți ani în urmă. începînd din 1948 fondul central de produse agricole se forma în principal prin sistemul cotelor obligatorii. Dar acest sistem nu stimula producția și nici nu cointeresa pe țărani.Acaparînd poziții-cheie în conducerea economiei, grupul antipartinic, fracționist a impus o politică de prețuri care ducea la subminarea gospodăriilor țărănești. Pentru produsele predate de țărani erau stabilite prețuri mult sub nivelul prețului de cost. Pe lîngă faimoasele planuri de cultură, țăranii mai primeau și planuri de livrări care se bateau cap în cap între ele. Care a fost rezultatul ? Țăranii nu respectau aceste planuri pentru că nu erau interesați s-o facă. Mulți dintre ei lăsau în paragină pămînturile și în consecință suprafețele cultivate și producția scădeau.Mergînd pe linia lor criminală, antipopulară, fracționiștii au luat măsuri represive,

Tovarățl,Partidul a acordat o importanță deosebită gospodăriilor agricole de stat, sectorul cel mai înaintat al agriculturii noastre socialiste.După cum se știe, partidul a pus în fața gospodăriilor de stat sarcina de a produce mari cantități de cereale, carne, lapte și alte produse pentru a deveni o sursă importantă și sigură de formare a fondului central al statului. Totodată ele trebuie să acorde gospodăriilor colective un sprijin permanent în întărirea și dezvoltarea lor economică, furnizîndu-le semințe de soi, material săditor viti-pomicol și animale de rasă, să constituie o pildă vie de gospodărire socialistă pentru întreaga noastră agricultură.Și în privința activității gospodăriilor agricole de stat partidul a avut de luptat împotriva poziției sabotoare a deviatorilor. Aceștia nu numai că au împiedicat dezvoltarea bazei tehnice-materiale a gospodăriilor de stat, dar au încercat chiar să le lichideze. Această încercare însă n-a reușit. Tovarășul Gheorghiu-Dej personal s-ă preocupat de înzestrarea tehnică a sectorului de stat al agriculturii. Acestor unități li s-au alocat în perioada 1956—1961 peste 8 miliarde lei, din care cea mai mare parte a fost destinată dotării cu mijloace tehnice.Prin organizarea mai rațională a procesului de producție și apliçarea pe scară largă a metodelor agro-zoötehnice înaintate, gospodăriile de stat au obținut realizări importante. în perioada la care ne referim, producția globală cît și producția- marfă a gospodăriilor agricole de stat au crescut de aproape 4 ori, valoarea producției globale a ajuns în 1961 la circa 7 miliarde lei.Contribuția gospodăriilor de stat la formarea fondului central a fost an de an tot mai mare, ajurigînd în 1961 șă reprezinte 36 la sută la grîu, 23 la sută la porumb, .48 la sută la carne de porc, 83 la sută la lapte, 40 la sută la struguri.în același timp, ele au livrat gospodăriilor colective numai în ultimii cinci ani peste 450 mii tone semințe de grîu și aproape: 60 de mii tone semințe de porumb de mare productivitate, circa 10 milioane pomi altoiți și 16 milioane vițe altoite, din; soiurile cele mai valoroase, precum și peste 5 mii taurine. 50 de mii porcine și 70 mii ovine de rasă superioară.Acestp realizări confirmă justețea apre-

(regiuneaNi s-a făcut marea cinste nouă, unui grup de plugari hunedoreni, fondatori ai Frontului Plugarilor, să participăm la a- cest măreț sfat al țării, sfat cum n-a mai fost în istoria poporului nostru. Vă rog să-mi iertați emoția ce mă stăpînește vorbind de la această înaltă tribună.Au trecut 29 de ani de cînd pe meleagurile pe care s-au născut iobagii lui Ho- ria, Cloșca și Crișan, la îndemnul partidului am pus primele cărămizi ale Frontului Plugarilor. De atunci am fost mereu alături de partidul comuniștilor care ne-a luminat cărarea.Doctorul Patru Groza, președintele Frontului Plugarilor, apreciat în raportul dv, stimate tovarășe Gheorghiu-Dej, ca „eminent om de stat și înflăcărat patriot“, nu mai este în rîndurile noastre.Noi cei care i-am fost tovarăși de luptă pînă și în închisorile dictaturii fasciste, mulțumim cu recunoștință Partidului Muncitoresc Romîn că, cu ocazia încheierii colectivizării agriculturii, care deschide întregii țărănimi o cale largă către bucuria de a trăi, activitatea Frontului Plugarilor alături de partid și memoria dr. Pătru Groza sînt cinstite și așezate la locul lor în istorie.Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej emoționează pe orice fiu al a- cestui popor. Nu se vor găsi niciodată cuvinte suficiente care să poată cuprinde claritatea, adîncimea, realitatea și căile atît de limpezi către viitor, arătate în fiecare rînd al acestui Manifest al bunăstării țărănimii.în această măreață sală sîntem diferite generații de plugari. Generația mea care a trecut prin două războaie mondiale își amintește bine de soarta celor mulți de la sate. Nu a fost țăran obidit căruia perne dovedesc cît de mari ceptorul să nu-i ia în prag de iarnă cojocul din spate, sau pătura zdrențuită cu care-și acoperea copilul bolnav și flămînd. Istoviți de muncă, p.e, un pămînt al cărui «rod era al boierilor, toți țăranii mai în vîrstă ne mai amintim de satul „patriarhal" pe care-1 plîng acele zdrențe omenești fugite peste hotare ; țăranul era jupuit de arendaș, tras pe sfoară de logofăt, jefuit de perceptor, călcat în picioare de jandarmi, îndatorat pe viață la boieri, chiaburi sau la bănci, dezbrăcat și desculț, cu copii în zdrențe, flămînd, amăgit de toți. politicienii vremurilor.în această lună de primăvară șînt 26 de ani de cînd ziaristul american de origine romînă Petre Neagoe, venind în Romînia și-a exprimat dorința să stea.de vorbă, la casele lor, cu țărani militanți ai Frontului Plugarilor. A poposit într-o zi de paști și în satul meu, Leșnic, de pe valea Mureșului. Se interesa de ce are nevoie plugă- rimea de organizare. I-am arătat atunci pe ulița satului oameni desculți, rupți, cu opinci cîrpite de care abia se mai țineau peticile, femei îmbătrînite înainte de vreme, copii slăbiți de foame, bătrîni și tineri tuberculoși. Toate acestea le-a văzut gazetarul american într-un sat „patriarhal“ și într-o sărbătoare „patriarhală”. „Pentru ca să scape de toate aceste „binefaceri" are nevoie țărănimea de organizare, domnule Neagoe” — i-am spus ziaristului.Anii s-au rostogolit unii după alții...Pentru poporul nostru a răsărit unsoare frumos, strălucitor. Sub lumina partidului

Hunedoara) pentru

face fațăpreședinți maghiari, au expri-

Cuvîntul deputatului Matei Ștefan
(regiuneaîndeplinirea cu aproape 4 ani înainte de termen a sarcinii stabilite de Congresul al III-lea al P.M.R. cu privire la colectivizarea agriculturii demonstrează încă o dată justețea liniei politice a partidului de construire a socialismului la sate, înțelepciunea și fermitatea cu care conducerea partidului nostru aplică în viață învățătura leninistă de construire a socialismului la condițiile concrete ale patriei noastre, dovedește încrederea, dragostea și ho- tărîrea cu care întregul nostru popor urmează calea luminoasă arătată de partid. Hotărîtoare pentru succesele obținute de poporul nostru în făurirea relațiilor de producție socialiste în agricultură a fost linia politică clară, stabilită de istorica Plenară a Comitetului Central al P.M.R. din 3—5 martie 1949. Astăzi cînd facem bilanțul activității desfășurate pentru colectivizarea agriculturii constatăm cu satisfacție că linia politică stabilită cu 13 ani în urmă, care a călăuzit munca organelor și organizațiilor de partid pe un drum sigur, încununat de succese, își păstrează întreaga valabilitate și în etapa pe care o parcurgem în prezent.Colectivizarea agriculturii în regiunea Argeș a creat largi posibilități de folosire 

a rezervelor de sporire a producției agricole, vegetale și animale, de extindere a sectorului pomi-viticol în scopul măririi contribuției noastre la realizarea unei a- bundențe de produse agro-alimentare. Una din problemele cele mai importante de care trebuie să ne ocupăm cu tot simțul de răspundere este creșterea producției de cereale la nivelul prevăzut de Directivele celui ‘de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn. Realizarea acestei sarcini depinde în mare măsură de folosirea judicioasă a fondului funciar și de îmbunătățirea structurii solurilor podzolice care ocupă peste 200.000 ha din totalul suprafețelor arabile din regiunea noastră. Acum, în condițiile colectivizării complete a agriculturii regiunii noastre avem posibilități de a întreprinde acțiuni largi pentru administrarea de amendamente calca- roase care să ne permită ca în 4-5 ani să cuprindem întreaga suprafață de teren podzolic. în acest scop vom folosi ca a- mendamente reziduurile de carbonat de calciu de la Uzina de sodă Govora și piatra de calcar măcinată la Cîmpulung Muscel. Un prim început s-a și făcut, anul acesta încorporîndu-se în sol peste 40.000 de tone amendamente calcaroase.în zona de deal, pe terenurile înclinate unde în plantațiile de pomi s-a amenajat cultivarea furajelor, folosim ca un mijloc principal de corectare a acidității și de fertilizare a. solului îngrășăminte verzi și organice.Prin folosirea amendamentelor calcaroase combinate cu îngrășăminte verzi organice și chimice vom reuși să realizăm în 1965 o producție medie la hectar de circa 1.700 kg grîu și 2.500 kg porumb.Gospodăriile agricole colective din regiunea noastră au mari posibilități de dezvoltare a sectorului zootehnic, mai ales de creștere a vacilor de lapte, porcilor și oilor. Dezvoltarea sectorului zootehnic este condiționată de asigurarea' unei baze furajere complexe, îndestulătoare. în acest scop, atenția noastră se îndreaptă spre cultura porumbului, organizarea conveie- rului verde, desțelenirea unor terenuri slab productive și cultivarea lor cu plante furajere de mare randament, extinderea culturilor duble și intercalate. O sursă dintre cele mai importante pentru asigurarea unei baze furajere bogate și ieftine o constituie pășunile și fînețele naturale. Regiunea noastră dispune de peste 200.000 hectare de pășuni alpine și finețe, care pot asigura furajarea unui însemnat număr de animale. Rezultatele obținute pe pășunile; îmbunătățite de la Marginea, Bahna Rusului (raionul Curtea de Argeș), Portăreasa și Dealul Sasului (raionul Muscel) — unde s-a ajuns la o producție de 
12.000-14.000 kg ma^ă verde la hectar pe

Argeș)
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suprafețe întinse sînt rezervele de creștere a productivității pășunilor și fînețelor. Asemenea rezerve mai sînț și în zona-, de cîmpigmAci s-au cultivat pește 14.000 ha de pășuni slab productive și s-a obținut o creștere a producției de masă verde de la 3.000-4.000 kg la 25.000-35.000 kg la hectar.Rezultate bune s-au obținut și înprivește folosirea terenului din plantațiile tinere de cîmp pentru producerea de plante furajere, legume, cartofi și sfeclă, în livezile gospodăriilor colective din Le- rești, Cîmpulung, Boteni, Malu cu Flori, s-au obținut producții de peste 25.000 kg masă verde la hectar (borceag, porumb-si- loz), iar în livada gospodăriei Valea Mare Pravăț s-a obținut o producție medie de circa 15.000 kg cartofi la ha pe o suprafață de 70 ha. Anul acesta s-au luat măsuri de amenajare a 27.000 ha cu plantații tinere pe pante, din care peste 10.000 ha vor însămînțate acum cu plante furajere.Colectiviștii și toți cei ce muncesc ogoarele regiunii noastre au primit multă căldură măsura luată de partid guvern de a trimite în toate gospodăriile colective cadre de specialitate care, folosind cele mai avansate mijloace de muncă și experiența înaintată a științei agricole, vor contribui nemijlocit la sporirea producției agricole.în cadrul regiunii ingineri agronomi, nici, răspunzînd cu partidului, lucrează
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noastre, peste 300 de horticultori, zooteh- însufletire chemării cu rîvnă alături de

comuniștilor, țărănimea a putut, prima dată în istoria sa, să se organizeze cum trebuie — în alianță și sub conducerea clasei muncitoare. Datorită acestei organizări satul asuprit •- acest peisaj ruinat cu opinca sa care era talpa suferinței — s-a trezit la viață, s-a transformat într-o realitate nouă.Dacă ai reveni acum în țara părinților dumitale, domnule Petre Neagoe, și-ai a- duce și pe alți ziariști americani cu dumneata ați putea scrie multe despre această realitate nouă. în locul opaițului ați găsi lumină electrică. în locul anajfabeți- lor ati găsi o țărănime care citește tot mai mult, care învață, care are biblioteci, cămine culturale, aparate de radio, cinematografe, dispensare, case de nașteri, cooperative, medici, profesori. Ați putea scrie cu toții despre agricultura tot mai mecanizată, în plină dezvoltare, despre țărănimea nouă, bine îmbrăcată, bine hrănită. Ați putea vedea copiii țăranilor urmînd școlile cele mai înalte. Și dacă nu v-ar fi frică de legile „democrației“ americane, ați putea scrie în zilele acestea despre această sesiune extraordinară a Marii Adunări Naționale, despre Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej, care a cuprins cu entuziasm inima și mintea întregului nostru popor. Țărănimea noastră, ca și întregul popor, cunoaște bine goliciunea și putreziciunea capitaliștilor și moșierilor. Pentru aceasta îi urăște din toată inima și i-a măturat pentru totdeauna din ograda, sa. Ați putea să vă dați seama și de acest lucru. Și ați mai putea să vedeți că în a- cești ani de după război, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn, am ajuns cu toții la o conștiință a noastră, că în țara noastră se construiește cu un elan nemaiîntîlnit, se construiește cu încredere nețărmurită în prezent și în viitor. Ceea ce spune partidul se înfăptuiește și se va înfăptui întotdeauna. Și țăranii știu acest lucru. Și acest pttgi'âm al înfloririi și dezvoltării agriculturii noastre socialiste se va împlini !Și mai știm sigur că astăzi este bine, dar că mîine va fi stăpîn în țara sa rarea pentru ziua pentru totdeauna.Altădată înaintată : odată de să trăiesc cît mai mult, să ajung să văd cît mai mult din ceea ce se face și să ajut și eu cu ce pot”. Și acestea sînt semne sigure că vremurile vechi au fost îngropate la noi pentru totdeauna.Știm bine că împreună cu frații noștri din sistemul mondial socialist sîntem peste un miliard de oameni. Deci nu mai sîntem o țărișoară mică și singură. Iar în fruntea tării avem un cîrmaci înțelept și sigur. Partidul Muncitoresc Romîn. Avem pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, conducător luminat pe care întreaga țară îl simte cu inimă mare și dragoste nețărmurită față de poporul al cărui fiu credincios este.Tn numele grupului de plugari hune- doreni, fondatori ai Frontului Plugarilor, prezenți la această sesiune istorică a Marii Adunări Nationale, mulțumim încă o dată pentru marea cinste ce ni s-a făcut.

și mai bine pentru că este poporul, de mîine aspunea la
îngrijo- dispărutțăranul„aș vrea să mor ca nevoi". Astăzi spune :o vîrstă să scap „vreau

Cuvîntul tovarășului Leontin Sălăjan
Tovarăși deputafl șl Invitați,Dați-mi voie ca de la această tribună să exprim bucuria și însuflețirea nemărginită cu care militarii forțelor noastre armate au salutat, împreună cu întregul popor, încheierea colectivizării agriculturii, eveniment de importanță istorică pe drumul desăvîrșirii'construcției socialismului în țara noastră.însemnătatea victoriei socialismului la sate, profunda transformare ' revoluționară săvîrșită în relațiile de producție din agricultură, în felul de a munci, gîndi și a trăi al țăranului, perspectivele însorite și sarcinile concrete care stau în fața agriculturii noastre socialiste în noua etapă au fost- profund și multilateral analizate în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu care mă declar pe deplin de acord.Expresie strălucită a încrederii și hotă- popular, rîrii cu care țărănimea urmează calea arătată de partid -r- terminarea colectivizării agriculturii confirmă o dată mai mult justețea politicii partidului nostru, caracterul ei realist și profund științific.Cu 13 ani în urmă, la istorica plenară din martie 1949 a Comitetului Central, partidul a trasat o linie clară, leninistă, în opera de transformare socialistă a agriculturii. încă de atunci partidul a arătat că reorganizarea agriculturii pe baze socialiste presupune dezvoltarea industriei grele în stare să pună la dispoziția agriculturii tractoarele și mașinile de care are nevoie, presupune formarea unor cadre de agronomi capabili să conducă agricultura după cele mai perfecționate metode științifice, presupune o muncă politică sistematică, răbdătoare, de lămurire șl convingere a masei țărănimii sărace și mijlocașe despre superioritatea gospodăriilor colective. în același timp, partidul sublinia că reorganizareapune'; ... ...........clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, luptă hotărîtă pentru îngrădirea chi'abu- rimii.și lichidarea ei ca clasă. Tocmai datorită aplicării, acestei linii juste, clarvăzătoare, a putut fi obținută strălucita victorie a încheierii colectivizării agriculturii.

agriculturii pe baze socialiste presu- întărirea continuă a alianței dintre

arătat în cadrul vorbitori că, înPe bună dreptate au dezbaterilor unii dintre aplicarea acestor principii, pe lîngă greutățile inerente înfăptuirii unei asemenea profunde transformări revoluționare, ca schimbarea din temelii a înfățișării satului, a relațiilor de producție din agricultură, partidul și poporul nostru au avut de înfruntat și greutățile provocate de activitatea antipartinică a grupului fracțio- nist Pauker-Luca.Prin activitatea lor dușmănoasă, înce- pînd cu minimalizarea importanței întovărășirilor agricole și mergînd pînă la acțiunea provocatoare — arestarea a zeci de mii de țărani cărora li se înscenau procese publice la sate — fracționiștii căutau să slăbească încrederea țărănimii în calea arătată de partid, să lovească în alianța muncitorească-țărănească — baza politică de neclintit a regimului nostru democrat-
Tovarăși,Partidul a desfășurat o uriașă muncă politică-organizatorică pentru a convinge țărănimea muncitoare că singurul drum care duce spre fericire și belșug este drumul agriculturii socialiste. Este demn de subliniat faptul că în toată această perioadă în țara noastră atît producția vegetală cît și șeptelul au crescut simțitor. Aceasta dovedește elocvent capacitatea organizatorică a partidului, a conducerii sale, temeinica cunoaștere a condițiilor reale din țara noastră și a cerințelor legilor obiective ale dezvoltării sociale.Așa cum a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, caracteristic pentru procesul de transformare socialistă a agriculturii a fost înaintarea treptată, continuă, pe măsura convingerii țărănimii de a trece pe drumul agriculturii socialiste și pe măsura creării bazei tehnice materiale necesare.Argumentul cel mai convingător pentru țăranii individuali de a păși cu încredere pe drumul socialismului l-au constituit recoltele superioare obținute de gospodăriile agricole colective.Dotarea an de an a agriculturii cu mij-

loace mecanizate și substanțe chimice, su-/ perioritatea muncii în colectiv, entuziasmul și hărnicia țărănimii noastre colectiviste au făcut ca pămînturile fără haturi să dea rod tot mai bogat. Este grăitor faptul că în 1961, gospodăriile colective au obținut în medie la ha cu aproape 550 kg •grîu și aproape 850 kg porumb boabe mai mult decît gospodăriile individuale.Există condiții ca în viitor să sporim și mai mult producția medie de produse agricole la hectar. Aceasta constituie o mare rezervă de bogăție pentru țara noastră, un adevărat izvor de bunăstare și belșug. După cum se știe suprafața a- rabilă a țării noastre este aproximativ de 10 milioane hectare. Aceasta înseamnă că fiecare kilogram obținut în plus la un hectar este egal cu un spor de 1000 vagoane produse agricole. Pentru a ne face o imagine despre uriașa superioritate a agriculturii socialiste e suficient să calculăm sporul de cereale pe suprafața în- sămînțată anul acesta. Dacă luăm ca bază de calcul sporul realizat la hectar în 1961, asta înseamnă, raportat la cele 3.200.000 ha semănate cu grîu și la cele 3.900.000 ha semănate cu porumb, un plus, în comparație cu producția agriculturii fărîmițate în parcele individuale, de 1.760.000 tone grîu (mai mult decît întregul consum al populației urbane) și 3.315.000 tone porumb boabe. Aceste cifre vorbesc de la sine, cu o deosebită putere de convingere, despre posibilitățile uriașe de dezvoltare a agriculturii reorganizate pe baze socialiste. Ele reprezintă venituri mai mari pentru colectiviști, mal buna aprovizionare a populației orășenești, mai multă materie primă penîru Industrie și export, într-un cuvînt, aceasta înseamnă creșterea belșugului țărănimii, a întregului popor.Imaginea de astăzi a satului romînese vine să demonstreze în fața tuturor cît de jalnice au fost și sînt pronosticurile apologeților capitalismului despre „falimentul“ agriculturii socialiste. Să poftească acești profeți mincinoși să vadă — dâil

(Continuare în pag. III-a)
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Cuvîntul tovarășului Leontin Sălăjan
(Urmare din pag. Il-a)

le vine la îndemînă — cum înfloresc satele patriei noastre sub soarele dătător de .viață al socialismului.
Tovarăși,Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat în mod concis și cu claritate poziția țării noastre față de principalele probleme ale situației internaționale. Alături de celelalte țări socialiste, Republica Populară Romînă aduce o contribuție activă la apărarea păcii și securității popoarelor. în politica sa externă statul nostru militează cu perseverență pentru dezarmarea generală și totală, pentru rezolvarea pașnică a tuturor dife rendelor internaționale, pentru victoria principiilor coexistenței pașnice și dezvoltarea colaborării între state.Nu putem însă privi nepăsători cum în Occident cercurile agresive imperialiste continuă cursa înarmărilor, sporesc alocațiile pentru scopuri războinice, reiau experiențele nucleare, uneltesc noi agresiuni, în asemenea condiții nu-i suficient ca popoarele țărilor socialiste să dorească pacea. Se cere totodată ca brațul lor înarmat, forțele lor armate să fie în stare să apere pacea. întrucît atît timp cît sè menține imperialismul continuă să existe și primejdia unui război mondial, poporul nostru, ca și popoarele celorlalte state socialiste, se îngrijește în modul cuvenit de ridicarea capacității de apărare a patriei. Nu este un secret faptul că forța militară a lagărului socialist constituie un factor hotărîtor, care temperează zelul războinic al unor cercuri influente din Apus.Astăzi, imperialismul nu mai poate dicta după bunul său plac soarta popoarelor. Un nou război mondial poate fi preîntîm- pinat pentru că raportul de forțe pe^arena mondială s-a schimbat și se schimbă continuu în favoarea forțelor păcii și socialismului.
Tovarăși,Armata noastră populară, făurită și condusă de partid, își îndeplinește cu cinste misiunea încredințată de poporul muncitor. Militarii de toate gradele se instruiesc zi de zi cu perseverență și abnegație pentru a stăpîni la perfecție meseria armelor, pentru a ridica necontenit capacitatea de luptă a unităților.Vă asigurăm, tovarăși, că poporul nostru are toate temeiurile să-și desfășoare cu deplină încredere în viitor munca sa pașnică, creatoare. El se poate bizui cu nădejde pe armata sa care — prin grija partidului și guvernului — este înzestrată cu tot ce este necesar pentru ca, în strînsă unire dfr'armatele celorlalte state participante la Tratatul de la Varșovia, să apere cu vigilență cuceririle revoluționare _ale popoarelor lagărului socialist, cauza păcii și socialismului.Recent, după cum ați luat cunoștință din presă, pe teritoriul R. P. Ungare au avut loc aplicații cu trupe și state majore ale forțelor armate unite ale țărilor participante la Tratatul de la Varșovia. Au participat trupe ale statelor majore sovietice, ungare și romîne. Aplicațiile au demonstrat înalta capacitate de luptă a tuturor trupelor participante și a tehnicii militare. Vă pot declara că armata noastră s-a prezentat bine. A- precierile Comandamentului forțelor unite ale țărilot participante la Tratatul de la Varșovia, la adresa capacității organizatorice a statelor noastre majore, a iscusinței și priceperii militarilor noștri în mînuirea tehnicii moderne și modul de a acționa conform cerințelor cîmpului de luptă modern, au fost bune și foarte bune. Aceste rezultate constituie pentru noi un imbold de a munci și mai departe cu perseverență, cu simț de răspundere, pentru a ridica necontenit capacitatea de luptă a armatei noastre, pentru a fi gata în orice moment să îndeplinim cu cinste orice misiune pe care ne-ar încredința-o partidul și guvernul.Armata noastră, trup din trupul șisîn- ge din sîngele poporului, este o armată cu adevărat populară. De la soldat pînă la general, ea este legată prin mii de fire de poporul muncitor, are aceleași interese și năzuințe.Scut al intereselor poporului și al Republicii Populare Romîne, școală a poporului — iată misiunea încredințată de partid armatei. îndeplinind aceasta sarcină, armata contribuie activ la educarea tinerilor veniți să-și satisfacă stagiul 

militar, la formarea lor ca cetățeni cu û înaltă conștiință politică. Comandanții și organele politice, organizațiile de partid și organizațiile U.T.M. din armată desfășoară zi de zi o muncă educativă perseverentă, spre a dezvolta în rîndurile militarilor înalte trăsături morale și de luptă, spre a le ridica continuu nivelul politic și ideologic.In sistemul de învățămînt politic din armată, care cuprinde pe toți militarii, o parte însemnată a lecțiilor și seminarii- lor este consacrată cunoașterii problemelor de construcție socialistă. încă în Raportul prezentat la Plenara C.C. al P. M. R. din 1949 de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej se sublinia că: „...în rîndurile ostașilor Armatei Republicii Populare Romîne trebuie dusă o muncă de lămurire asupra drumului de ridicare a gospodăriei țărănești și de pregătire, dintre ostașii de frunte, de buni agitatori și propagandiști pentru popularizarea gospodăriei colective“.îndeplinind această sarcină, armata și-a adus contribuția la lămurirea fiilor de țărani îmbrăcați în haine militare asupra superiorității gospodăriei colective.Și în viitor, în armată, prin munca politică desfășurată, vom face ca fiecare tînăr, după terminarea stagiului militar, să fie nu numai stăpîn pe meseria armelor, dar să se reîntoarcă la locul de muncă cu cunoștințe politice, tehnice și gospodărești îmbogățite, plin de hotărî
Cuvîntul tovarășei Maria Nistor

(președinta G. A. C. din comuna Plopeni — 
regiunea Dobrogea)Sînt fericită că particip ca invitată la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale cu prilejul încheierii colectivizării agriculturii în întreaga țară.în comuna noastră, Plopeni, ca și în întreaga regiune Dobrogea, ultimele familii de țărani muncitori au intrat în gospodăria colectivă în toamna anului 1957. în cei 4 ani care au trecut de atunci multe s-au schimbat în viața colectiviștilor, în înfățișarea satului nostru, a pămîntului. De aceea noi ne dăm foarte bine seama că prin încheierea colectivizării agriculturii în toată țara poporul nostru, sub conducerea înțeleaptă a partidului, a obținut o măreață victorie care deschide perspective largi de făurire a unei vieți tot mai îmbelșugate și fericite.înainte vreme pămîntul din raza satului nostru dădea producții foarte mici. Muncind individual, țăranii muncitori realizau pînă la 500 kg de grîu la hectar și circa 700 kg de porumb boabe. în afară de aceasta din totalul suprafeței agricole a satului circa 300 hectare erau complet neproductive : mărăcinișuri, răzoare, șanțuri și terenuri pietroase pe dealuri, iar aproape 100 ha din terenurile productive erau ocupate cu vii hibride.înfăptuirea colectivizării ne-a dat posibilitatea să folosim mai bine pămîntul, redînd agriculturii terenurile neproductive. îndrumat de organizația de partid, consiliul de conducere al gospodăriei a trecut la amenajarea acestor terenuri prin lucrări de terasare, defrișarea mărăcini- șurilor și a viilor hibride, slab productive. Colectiviștii au reușit să recupereze în acest fel pentru agricultură peste 200 hectare de teren. în primăvara acestui an s-au. terasat 11 ha pentru plantări cu viță nobilă și 6 ha pentru pomi. Pînă în 1965 gospodăria noastră și-a planificat să planteze pe terase peste 60 ha cu viță nobilă și peste 30 ha cu pomi fructiferi. Astfel dealurile pietroase și sărace dimprejurul satului nostru se vor preface în podgorii și livezi roditoare.în 1961 producțiile medii la hectar obținute de gospodăria noastră, în comparație cu anul 1957, au crescut cu 386 kg la grîu, cu 2.189 kg la porumb, cu 891 kg la floarea-soarelui. De asemenea a crescut cu 1.285 litri producția medie de lapte pe fiecare vacă furajată.Datorită creșterii din an în an a veniturilor, noi am avut posibilitatea să mărim în mod corespunzător averea obștească a gospodăriei colective și îndeosebi fondul de bază. De la 1.165.000 lei cît era în 1957, fondul de bază al gospodăriei a ajuns la 3.740.000 lei în 1961, revenind cîte 105.000 lei la 100 de hectare. Față de alte gospodării această cifră este încă mică, dai’ ținînd seama că în 1957 noi aveam numai 32.000 lei fond de bază la 100 de hec

rea de a lupta cu tot elanul tinereții, cu întreaga sa capacitate, pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru întărirea și înflorirea patriei noastre.Succesele pe care poporul nostru le obține, sub conducerea partidului, sporesc avîntul militarilor, fac să crească și mai mult încrederea in propriile loi' forțe. încheierea colectivizării agriculturii și făurirea economiei socialiste unitare, determinînd o dezvoltare și mai impetuoasă a forțelor de producție, a întregii economii naționale, înseamnă totodată și sporirea capacității de apărare a patriei.
Tovarăși,Culmea pe care am ajuns prin victoria definitivă a socialismului în orașele și satele patriei ne-a apropiat și mai mult de desăvîrșirea construcției socialiste și trecerea treptată la construirea comunismului. Sesiunea Marii Adunări Naționale, care s-a transformat într-un adevărat Congres al lucrătorilor din agricultură, stabilește noi și însuflețitoa- re sarcini pe acest drum însorit. Ele vor fi cu siguranță îndeplinite de eroica noastră clasă muncitoare, de harnica țărănime colectivistă, de intelectualitatea devotată fără margini poporului. Chezășie este politica înțeleaptă a partidului, conducerea sa leninistă, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. (Cu- 

vîntarea a fost subliniată prin puternice 
aplauze).

tare, putem spune că gospodăria a mers pe un drum sănătos de continuă întărire economică și organizatorică și are toate posibilitățile să obțină rezultate și mai bune.Realizările noastre de pînă acum sînt rodul ajutorului dat de partid și de stat, al muncii colectiviștilor pentru sporirea producției agricole vegetale și animale, al valorificării prin contractări cu statul a unor cantități tot mai mari de produse. Față de 1957, anul trecut noi am vîndut statului pe bază de contract 55 vagoane de grîu, adică de 5 ori mai mult, 67 vagoane de porumb (de 10 ori mai mult), peste 2.900 hl de lapte (de 35 ori mai mult), 7.000 kg de lînă (de 3 ori mai mult) și peste 45 tone de carne.Creșterea producției marfă și valorificarea acesteia prin contractări cu statul au permis gospodăriei și colectiviștilor să-și mărească an de an veniturile bănești și, ca urmare, să crească nivelul de trai al colectiviștilor.In anul 1962, pentru a întări și dezvolta proprietatea gospodăriei colective și pentru a mări valoarea zilei-muncă, ne-am propus să obținem 2.000 kg de grîu la hectar, 1.800 kg de floarea-soarelui la ha. 3.500 kg de porumb boabe la ha, iar pe o suprafață de 400 ha să obținem cel puțin 5.000 kg de porumb boabe la ha în teren neirigat. Dacă socotim numai producția pê care o vom obține de pe aceste 400 hectare cu porumb reiese că ea este egală cu producția care se realiza altădată de pe 2.800 ha. Iată deci cît de bogat și productiv a devenit pămîntul lucrat științific de către harnicii noștri colectiviști.Eu sînt de aproape 4 ani președintă a gospodăriei, după ce 3 ani am fost brigadieră de cîmp. Fiind una dintre primele femei din gospodărie promovate în munci de conducere, m-am izbit la început de multe greutăți datorită faptului că oamenii nu prea aveau încredere în capacitatea femeilor. în trecut, după cum se știe, femeile de la sate erau tare chinuite și oropsite. Ele munceau la cîmp, cot la cot cu bărbații și munceau și acasă pînă la istovire. Nu aveau nici copilărie, nici tinerețe, cum n-am avut nici eu care de la 11 ani am luat sapa în mînă.Astăzi însă este cu totul altfel. în noua rînduială a vieții din gospodăria colectivă femeia are condiții pentru a se ridica și a se bucura cu adevărat de toate drepturile cetățenești create de regimul nostru, pentru a-și aduce contribuția la bunul mers al gospodăriei și la activitatea obștească. Brigada legumicolă este condusă de o femeie, iar în celelalte brigăzi mai multe femei sînt șefe de echipă și conduc cu pricepere munca de care răspund. Cuvinte bune am de spus despre 

toate colectivistele noastre care, partici- pînd cu dragoste la muncă, dau dovadă de disciplină, inițiativă și grijă gospodărească față de avutul obștesc.în timpul campaniilor agricole noi organizăm creșe și grădinițe unde copiii colectiviștilor sînt bine îngrijiți și educați, astfel că părinții pot munci fără grijă pe
Cuvîntul tovarășului Corneliu Mănescu,

ministrul afacerilor externe
Stimat! tovarăși ți tovarășe,Această modernă și monumentală construcție de oțel și sticlă găzduiește sesiunea forului suprem al puterii de stat, chemat să-și desfășoare lucrările în le- gătură cu evenimentul de importantă istorică pentru tara noastră — încheierea colectivizării agriculturii în Republica Populară Romînă.în cuvîntările rostite de la această tribună ca și în ecourile pe care le are sesiunea în întreaga tară se reflectă sentimentele de satisfacție și îndreptățită mîn- drie ale poporului nostru fată de această măreață victorie, hotărîrea sa fermă de a munci cu și mai mult avînt pentru înflorirea Republicii Populare Romîne, încrederea sa în politica Partidului Muncitoresc Romîn, a Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Ecoul acestor lucrări depășește granițele țării noastre, ele fiind urmărite și în străinătate cu atenție și interes. Prietenii își exprimă cu acest prilej bucuria și prețuirea plină de dragoste frățească și stimă pentru realizările poporului nostru în construcția socialistă. Și, trebuie arătat că chiar și dintre aceia cărora socialismul și comunismul nu le sînt pe plac, multi se văd nevoiți să recunoască, în fața faptelor incontestabile, succesele țării noastre, eficienta politicii partidului și guvernului de rapidă dezvoltare economică și culturală a Republicii Populare Romîne.Este interesant de remarcat că în ultimul timp unii observatori din Occident — chiar și din cei care nu se distingeau în general printr-o informare obiectivă despre țara noastră — vorbesc despre un proces de „descoperire a noii Romînii".Iată, de pildă, ce scria nu de mult ziarul american „New York Herald Tribune“: „Comunismul... imprimă Romîniei schimbări care, după toate probabilitățile, vor determina Occidentul să revizuiască aprecierea asupra acestei țări. Concepția tradițională despre Romînia ca fiind mai curînd un stat balcanic neeficient va trebui să fie revizuită ca urmare a mișcării pe care comuniștii au imprimat-o aici'. Iar în continuare ziarul american se întreba, citez din nou, cum este posibil că: ...,,o națiune balcanică, altădată ’ înapoiată, cu o capacitate tehnică șl industrială ca a Romîniei vechi, a fost determinată să desfășoare această uriașă țîșnire de energie și să obțină rezultate atît de evidente ? '„New York Herald Tribune“ nu dă, răspunsul la această întrebare, dar întregul nostru popor îl cunoaște bine : descătușarea energiilor creatoare ale oamenilor muncii se datorește orînduirii socialiste, politicii marxist-leniniste a partidului.Buletinul economic editat de către Secretariatul Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa publică în numărul său din noiembrie 1961 un studiu despre dezvoltarea economică a tării noastre în care se arată, citez : „în cursul ultimului deceniu, economia Romîniei s-a dovedit a fi una din cele mai dinamice din Europa".Oamenii muncii de la orașe și sate pot avea satisfacția că prin rezultatele eforturilor lor contribuie la creșterea continuă a prestigiului Romîniei socialiste care se impune pe arena internațională ca un stat viguros, cu o economie echilibrată și în continuă ascensiune, partener serios pentru relații economice bazate pe principiile egalității și avantajului reciproc.Tractoarele noastre, ca și numeroase alte mașini și instalații industriale cu mențiunea „Fabricat în Romînia' sînt cumpărate astăzi de țări din Europa, Asia, America Latină, Africa. Ele, ca și produsele agroalimentare, demonstrează peste graniță minunatele realizări ale poporului nostru, nivelul nostru de dezvoltare.Multi dintre cei care au luat cuvîntul aici au comparat viata tot mai fericită și prosperă de acum, cu trecutul întunecat. Totodată trebuie subliniat că politica regimului burghezo-moșieresc, de asuprire a maselor muncitoare și de înfeudase a țării intereselor străine, era însoțită de o politică externă care făcea ca Romînia 

ogoarele gospodăriei. Colectivistele participă într-o măsură tot mai mare la viața cultural-artistică a satului și la activitatea obștească.
Tovarăși,Dați-mi voie ca în numele colectiviștilor din Plopeni să mulțumesc din adîn- 

să aibă doar rolul unui pion în combinațiile politice ale puterilor imperialiste.Tara noastră, poporul nostru au plătit cu grele jertfe și suferințe această politică externă antinațională.Numai cucerirea puterii de către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea muncitoare, sub conducerea partidului nostru marxist-leninist, a putut asigura înfăptuirea unei politici externe care apără neclintit interesele nationale, suveranitatea și independența patriei noastre.Această politică, pe care o promovăm umăr la umăr cu celelalte țări-surori ale lagărului socialist, răspunde intereselor fundamentale ale poporului romîn, ca și ale tuturor popoarelor dornice de pace și progres, contribuind la creșterea continuă a prestigiului international al Republicii Populare Romîne.
Tovarăși,Raportul prezentat la sesiunea Marii Adunări Nationale de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej precizează în mod fundamentat poziția Republicii Populare Romîne față de principalele probleme ale vieții internaționale, analizează sarcinile de bază în domeniul politicii externe a statului nostru. Deplina aprobare a Raportului de către deputății Marii Adunări Naționale, ca și de către miile de invitați care participă la sesiune arată încă o dată că întregul nostru popor sprijină cu hotă- rîre această politică.Problema cea mai arzătoare a zilelor noastre este preîntîmpinarea unui nou război mondial. în zilele noastre, în care geniul uman a descătușat energia atomului și a deschis calea cuceririi Cosmosului, pacea, năzuința din totdeauna a popoarelor, s-a transformat într-o necesitate vitală pentru întreaga omenire. în condițiile existentei armelor moderne de distrugere în masă, cînd un război ra- cheto-nuclear ar însemna o catastrofă cu consecințe incalculabile, se impun, așa cum spunea tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej — „înțelepciune și chibzuință în politică, cea mai mare grijă pentru întărirea păcii și eliminarea pericolelor care planează asupra popoarelor — și de la înțelegerea acestei necesități trebuie să pornească orice guvern, orice om de stat cu sentimentul răspunderii fată de propriul popor și față de toate popoarele“.Vă sînt, desigur, cunoscute eforturile consecvente ale guvernului Republicii Populare Romîne pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, pentru încetarea cursei înarmărilor care face să planeze continuu grave primejdii asupra omenirii și alimentează psihoza de război, neîncrederea între state. Experiența istoriei dovedește că acumularea de arme duce, dacă nu se iau măsuri din timp, la conflicte militare sau, cum spune un dicton — gura tunurilor nu tace la nesfîrșit’. Cu atît mai mult nu poate fi admisă continuarea cursei înarmărilor acum, cînd vechile tunuri au ajuns ca o praștie în comparație cu mijloacele tehnicii militare moderne.-în cadrul Comitetului celor 18 state de la Geneva, delegația tării noastre a depus o activitate intensă pentru a contribui la realizarea unui acord în problema dezarmării. Oricine a urmărit lucrările comitetului nu poate să nu retină complexitatea activității desfășurate de delegațiile țărilor socialiste — spirit de inițiativă, elasticitate și dorință de a căuta căi de apropiere a pozițiilor, fermitate în respingerea încercărilor de a abate conferința de la țelurile ei, propuneri judicioase, rationale, într-un cuvînt o poziție constructivă care se bucură de un larg sprijin international. Delegația tării noastre s-a pronunțat în sprijinul proiectului de tratat prezentat de Uniunea Sovietică, care oferă o bază concretă și o perspectivă limpede de rezolvare rapidă a problemei dezarmării sub un strict control internațional. într-un spirit care tine seama de interesele • tuturor părților și, înainte de toate, de nevoia grabnică a înlăturării gravei primejdii care planează asupra păcii lumii. Romînia, ca șL celelalte țări socialiste, s-a arătat dispusă să 

cul inimii partidului nostru iubit, tovarăș șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, pent.ru viata luminoasă pe care o trăim și pentru minunatele perspective pe care le-a deschis în fata noastră. Ne angajăm să muncim cu și mai mult spor și să contribuim din toate puterile la înflorirea scumpei noastre patrii.
examineze cu atenție orice altă propunere constructivă, prezentată din dorința realizării imediate a unui acord de dezarmare.Atît lucrările conferinței, cît și evenimentele din afara cadrului conferinței arată însă că puterile occidentale continuă să se situeze pe vechile lor poziții — pe de o parte, declarații de intenții privind dezarmarea, pe de altă parte, acțiuni pentru intensificarea cursei înarmărilor.în această privință, un act profund contrar intereselor păcii și destinderii internaționale, cerințelor opiniei publice mondiale îl constituie reluarea experiențelor nucleare în atmosferă de către S.U.A. înfăptuind o astfel de măsură, menită să dea un nou imbold cursei înarmărilor, să sporească încordarea internațională, S.U.A. și Anglia și-au asumat o grea răspundere față de propriile lor popoare, cît și fată de popoarele întregii lumi.Reluarea experiențelor nucleare nu va aduce S.U.A. avantaje de nici un fel — nici militare, nici politice. Este grăitor în această privință protestul stîrnit de reluarea experiențelor atomice în toate țările lumii. Personalități ale vieții politice internationale, savanti de renume ca John Bernal, președintele executiv al Consiliului Mondial al Păcii, Federația oamenilor de știință americani cuprinzînd peste 2.200 savanti și ingineri ș. a. au subliniat caracterul nefast al hotărîrii S.U.A. Experiența arată că cine promovează o linie politică agresivă nu poate conta pe asentimentul opiniei publice, recoltînd în mod inevitabil dezaprobare și condamnare1 din partea popoarelor.Hotărîtă să depună și pe viitor toate eforturile pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, ca obiectiv de importanță fundamentală pentru apărarea păcii, țara noastră se pronunță și în sprijinul măsurilor cu caracter parțial, care ar contribui la înseninarea relațiilor internaționale : asumarea obligației de a nu se transmite altor țări arme nucleare, sau cel puțin încheierea unor tratate de neagresiune între pactul N.A.T.O. și Organizația Tra- | tatului de la Varșovia, retragerea de către toate statele a trupelor aflate pe teritorii străine, interzicerea propagandei de război. Această problemă — interzicerea propagandei de război — a fost discutată la Geneva, în Comitetul plenar creat la propunerea R.P. Romîne pentru examina- j rea măsurilor menite să contribuie la micșorarea încordării. Delegația S.U.A., susținută de celelalte puteri occidentale, a blo- j cat însă tratativele în această problemă pe I motivul că nu-și pot asuma obligația de a legifera o asemenea interdicție, întrucît Constituția S.U.A. ar asigura libertatea cuvîntului.în Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej sînt subliniate bazele nestrămutate ale poziției R. P. Romîne față de rezolvarea problemei germane, ca problemă de cea mai mare însemnătate pentru întărirea păcii și îmbunătățirea climatului politic internațional în Europa ; trebuie încheiat tratatul de pace german, pornindu-se de la faptul istoric al existentei celor două state germane, de la necesitatea respectării stricte a suveranității R. D. Germane și a lichidării regimului de ocupație din Berlinul occidental.Urmărind cu cea mai mare atenție e- voluția actualelor tratative sovieto-ameri- cane în problema germană, guvernul romîn își exprimă speranța că poziția constructivă a Uniunii Sovietice va găsi înțelegerea cuvenită, că în cele din urmă în tratative se vor afirma tendințele realiste, așa încît să se poată ajunge la rezultate efective în rezolvarea acestei probleme. După cum este cunoscut, țările socialiste nu se fixează de termene limită pentru reglementarea problemei germane, dar ar fi greșit să se considere că aceasta ar putea fi tergiversată la infinit.Guvernul romîn pornește de la convingerea că la destinderea internațională și promovarea principiilor coexistenței pașnice sînt datoare să-și aducă contribuția toate statele, atît cele mari cît și cele mici— o cale eficace în această privință fiind realizarea unor acorduri regionale, inclusiv crearea unor zone denuclearizate. A- semenea zone ale înțelegerii, zone de pace, fără arme rachetă și fără baze militare străine ar spori încrederea între state și ar stăvili extinderea cursei înarmărilor, exercitînd o înrîurire pozitivă asupra climatului internațional.Călăuzit de această convingere, guvernul romîn a formulat propunerile privind transformarea Balcanilor și a Adriaticii într-o zonă a relațiilor de bună vecinătate și a făcut, la cea de-a 15-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., propunerea cu privire la „Acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate dintre state europene aparținînd unor sisteme social-politice diferite". Subliniind numeroasele posibilități existente în acest sens, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat că guvernele statelor aparținînd anumitor zone geografice ar putea iniția tratative pentru rezolvarea problemelor litigioase existente între ele, ar putea încheia tratate de înțelegere și colaborare multilaterală sau alte instrumente de înțelegere regională, cum ar fi de pildă, cele legate de lichidarea bazelor militare străine, a rampelor de lansare a rachetelor, a bazelor de staționare a avioanelor încărcate cu arme nucleare ș.a.Este absolut evident că în asemenea măsuri ar fi interesate popoarele tuturor statelor balcanice și, s-ar putea spune, cu nimic mai puțin decît celelalte — popoarele Greciei și Turciei. S-a arătat aci ce poveri sînt nevoite să suporte aceste țări datorită orientării determinate de principalele puteri N.A.T.O. Nimic bun nu le prevestește nici sesiunea Consiliului miniștrilor de externe ai țărilor N.A.T.O. care urmează să se deschidă peste cîteva zile la Atena. Agenția americană Associated Press, comentînd problemele care vor face obiectul discuțiilor la această sesiune, scria că „S.U.A. vor încerca să vîn- dă mai multe arme membrilor organizației nord-atlantice, acesta fiind un mijloc de reducere a scurgerii de dolari“. Poporul romîn cunoaște ce înseamnă ast-

Jn unanimitate, într-o atmosferă de puternică însuflețire, cel pest« 11.000 de participanțl la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale aprobă Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, (Continuare în pag. IV-a)
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Cuvîntul tovarășului Corneliu Mănescu
(Urmare din pag. IlI-a)fel de tranzacții, de pe timpurile din trecut, cînd în ciuda înapoierii economice, a datoriilor externe, a faptului că n-aveam mașini, n-aveam tractoare, trebuia să cumpărăm arme, pentru că aceasta convenea monopolurilor străine.Hotărîrea Comitetului celor 18 ‘state de la Geneva de a discuta concomitent cu problema dezarmării generale și totale și măsuri pentru realizarea unei destinderi internaționale, între care crearea unor zone denuclearizate, pune și mai clar în lumină deplina actualitate a propunerilor R. P. Romîne, precum și utilitatea înfăptuirii lor în interesul păcii și securi- i tății internaționale.Republica Populară Romînă concepe coexistența pașnică nu ca o stare de permanentă încordare, ca o „pace înarmată“, ci ca un proces de dezvoltare multilaterală a relațiilor internaționale. Făcînd parte din familia țărilor socialiste și a- cordînd cea mai mare atenție dezvoltării relațiilor bazate pe colaborarea frățească cu aceste țări, R. P. Romînă se pronunță totodată pentru intensificarea schimburilor economice cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială, considerînd că lărgirea legăturilor comerciale contribuie la consolidarea păcii și apropierea între popoare.De aceea apreciem pozitiv că în ultimul timp a crescut volumul comerțului nostru exterior, în principal cu statele socialiste, precum și cu o serie de țări din lumea capitalistă. A sporit considerabil interesul cercurilor de afaceri din aceste țări pentru legăturile comerciale cu țara noastră — iar dezvoltarea în ritm susținut a e- conomiei noastre naționale creează pers- 

Cuvîntul deputatuluiAm ascultat și eu ca și dumneavoastră, cu inima plină de bucurie, minunatul, bogatul și luminosul Raport cu privire la încheierea colectivizării și reorganizarea conducerii agriculturii, prezentat aci de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Am ascultat, de asemenea, toate celelalte luări de cuvînt care au urmat raportului. Trebuie să vă mărturisesc că în timp ce ascultam raportul și în timp ce vedeam perindîndu-se pe la această tribună pe diferiți! tovarăși care vorbeau sub bolta acestei uriașe săli, în timp ce trăiam aci alături de dumneavoastră și laolaltă cu dumneavoastră^în mintea mea năvăleau amintirile vremurilor de altădată cu tot cortegiul lor chinuitor de imagini, unele mai zguduitoare decît altele, însă toate privind luptele și suferințele clasei muncitoare și ale țărănimii noastre.Astăzi cînd poporul nostru condus de partid urcă treaptă cu treaptă spre culmi însorite, totul ni se înfățișează mîndru și frumos. însă nu trebuie să uităm că la realizările uriașe înregistrate în industrie și în agricultură, în construcții, în artă și cultură, în știință și în făurirea omului nou, desăvîrșitor acum al construcției socialiste, constructor de mîine al comunismului, s-a ajuns prin lupte dîrze și neînfricate, prin muncă și chibzuială, prin aplicarea cu pricepere și înțelepciune a liniei politice marxist-leniniste a partidului clasei muncitoare.O tovarășă, luînd cuvîntul aci, a început așa : „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“. Un alt tovarăș, și el președinte al unei gospodării fruntașe, mulțumind pentru înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste cu care a fost cinstit aci, ne mărturisea că în tinerețe a fost un simplu argat.Toate cuvîntările mi-au plăcut, două însă m-au copleșit de emoție pentru că mamele multora dintre noi au trăit și au murit, așa cum au venit pe lume, desculțe. Mamele noastre au trăit întreaga lor viață abia ridicîndu-și capul din basma, tîrîndu-se pe genunchi să secere și să culeagă de pe moșiile boierești spicele aurii de grîu, pentru pîinea altora, pentru belșugul altora, pentru huzurul acelora care ne-au fost, pînă nu de mult, sălbatici și scîrbavnici stăpîni. Milioane de femei au avut, în vechea Romînie, această tristă soartă. Părinții multora dintre noi au fost argați ori au muncit mai greu decît argații pe pămînturile care azi sînt ale gospodăriilor agricole eolective și ale gospodăriilor agricole de stat. Crima bur- ghezo-moșierimii nu a constat numai în exploatarea pînă la ultima picătură de vlagă a muncitorimii și a țărănimii noastre, ci și în aceea că a ținut poporul nostru, nu decenii, ci veacuri de-a rîndul, în cel mai adînc întuneric, în întunericul neștiinței.Una dintre cele mai extraordinare realizări ale comuniștilor este trezirea poporului nostru la o viață nouă. Ei, comuniștii, au scos lumina de sub obroc. Și în această limpede lumină poporul nostru își arată adevărata lui față, mîndră și demnă, își arată talentele, inteligența, iscusința, hărnicia.Se află aci, în această sală, țara noastră de astăzi, adevărata noastră Romînie. Dați-mi, vă rog, voie, să amintesc celor tineri, în fugă măcar, care era aspectul unei ședințe din vechiul parlament burghezo- moșieresc. Fruntașii partidelor de opoziție strigau cît îi țineau puterile, fruntașilor partidului de la putere : „Hoților, ați furat și ați despuiat țara“ Iar cei de pe banca ministerială răspundeau cu mai multă vehementă : ..Ba voi sînteți hoți. Ba voi ați furat și ați despuiat țara". Publicul din tribune rîdea pentru că și unii și alții aveau întru totul dreptate. Eram, pe vremea aceea, ziarist și asistam la dezbaterile parlamentare în acea’.tă calitate. O- dată, prin 1937, toamna, am fost martorul următoarei scene : un șef de partid din ppoziție era des întrerupt, în timp pe-și 

pective bune și sigure pentru lărgirea a- cestor legături. Firește că eliminarea piedicilor pe care le creează în calea comerțului internațional politica discriminărilor și a încordării ar corespunde intereselor păcii și ar fi efectiv reciproc avantajoasă.
Tovarăși,La temelia politicii externe de pace și coexistență pașnică a statului nostru se află prietenia și alianța indestructibilă cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste frățești, preocuparea permanentă pentru întărirea sistemului mondial socialist, a unității de nezdruncinat a țărilor lagărului socialist — bastionul forțelor păcii și progresului din lumea întreagă. Așa cum a subliniat raportul, esențial în lumea de astăzi e faptul că aceste forțe — lagărul socialist, noile state independente iubitoare de pace, clasa muncitoare internațională, puternica mișcare de eliberare a popoarelor, masele populare imense care luptă pentru pace — dețin superioritatea pe plan’ mondial. Aceasta creează posibilitatea înfrî- nării acțiunilor agresive ale imperialismului, deschide minunata perspectivă a statornicirii unei păci trainice în lume.Lucrătorii Ministerului Afacerilor Externe, însărcinați să pună în practică politica externă a partidului și guvernului nostru, se angajează în fața dv., reprezentanți ai oamenilor muncii de la orașe și sate, să nu-și precupețească eforturile pentru a fi la înălțimea încrederii acordate, pentru a-și îndeplini cu succes misiunea lor, așa cum întregul nostru popor îndeplinește cu cinste mărețele sarcini ale desăvîrșirii ' construirii socialismului în scumpa noastră patrie.

acad. Zaharia Stancu ținea cuvîntarea, de un deputat al altui partid tot din opoziție. Ieșindu-și din fire, șeful care avea ochi bulbucați a strigat unui deputat de-al său : „Șo pe el. Mă- nîncă-1“. Deputatul acesta care avea un cap mare, fioros, și răspundea la numele de Robu, s-a repezit asupra adversarului. N-a putut să-1 mănînce în întregime. S-a mulțumit să-i rupă coastele și, literalmente, să-i mănînce o ureche. în seara aceleiași zile am scris, și a doua zi a apărut în ziarul la care lucram, un articol intitulat „Urechea deputatului". Scandaluri, încăierări, care se isprăveau cu capete sparte, coaste rupte, cu ochi înnegriți și urechi mîncate, aceasta era, ca să spun așa, viața parlamentară de altădată, parlamente în care toate partidele politice așa-zise istorice se lăudau cu democrația lor, cu noblețea lor, cu deputății lor, „cărturari“ dragă doamne, trecuți, unii dintre ei, chiar prin celebre universități străine. Și aceștia făceau legi; Aceștia guvernau. Aceștia asupreau, exploatau poporul și furau vistieria publica, i-oare că n-aș fi amintit aci de toate acestea dacă nu ar mai exista și astăzi fugarii de pe la noi aciuați prin diferite țări capitaliste din Apus și care plîng pe la posturile de radio imperialiste, trecutul acesta de care vorbesc ei și pe care vor să-1 învieze și să ni-1 aducă plocon, uitînd proverbul nostru înțelept care spune că „mortul de la groapă nu se mai întoarce niciodată".în continuare, după ce a demascat calomniile unor posturi de radio imperialiste, vorbitorul s-a referit la sutele și sutele de milioane de prieteni pe care-i are poporul romîn în întreaga lume.— Avem astăzi — a spus el — un miliard de prieteni și tovarăși în țările lagărului nostru socialist. în afară de aceștia, avem milioane și zeci de milioane de tovarăși și prieteni în toate țările capitaliste, pentru că nu există o singură țară pe suprafața planetei noastre în care să nu se afle nu numai oameni progresiști iubitori ai dreptății și at ideilor înaintate, ci și partide comuniste și muncitorești, tovarăși însuflețiți ca și noi de aceeași nemuritoare învățătură marxist-leninistă, de aceleași idealuri. Tovarășii noștri și prietenii noștri de pretutindeni se bucură în chiar ceasul acesta de succesele partidului, de succesele guvernului nostru, de succesele obținute de întregul nostru popor. Această măreață victorie a poporului nostru ajută cu un ceas mai devreme la împlinirea marilor noastre țeluri și bucură inimile tuturor tovarășilor noștri și ale tuturor oamenilor cinstiți de pe suprafața globului. Izbînda aceasta măreață a noastră este în bună parte și izbînda lor.Noi sîntem pentru pace, pentru încetarea experiențelor cu arma nucleară, pentru dezarmarea totală și controlată, pentru încheierea tratatului de pace cu Germania, pentru o lume fără războaie. Poporul nostru consideră că folosirea marilor descoperiri ale științei și ale tehnicii în scopul distrugerii de vieți și bunuri constituie o crimă. Toate descoperirile științei și tehnicii trebuie să fie puse în slujba binelui omenirii. Sîntem împotriva morții. Sîntem pentru viață, pentru o viață mai bună, cît mai lungă și cît mai fericită. Ca scriitori și ca cetățeni milităm laolaltă cu întregul nostru popor pentru desăvîrșirea construirii socialismului și trecerea la construirea treptată a comunismului în patria noastră dragă, pentru instaurarea și asigurarea unei păci trainice în întreaga lume.Noi, scriitorii, ostași credincioși ai partidului și ai poporului nostru, vrem să lucrăm, să îmbogățim literatura noastră cu noi și noi opere valoroase. Și avem ce cînta și avem ce slăvi. Pentru că numeroase și mîndre sînt înfăptuirile poporului nostru. Pentru că numeroși sînt eroii de azi, vrednici de a fi înfățișați în înalte opere de artă. Acești eroi se găsesc în această sală, se găsesc în fabricile noastre și în uzinele noastre, în laboratoarele oamenilor noștri de știință, în gospodăriile colective. Dumneavoastră, tovarăși colectiviști, dați bătălia pentru spor și calitate. O dăm și noi și vom căuta să o purtăm din ce în ce mai bine, iar pînă la urmă să o cîștigăm. Vom pleca de aici însuflețiți și mai mult, înaripați și mai 

mult și hotărîți ca, urmîndu-vă exemplul, să nu întîrziem a da la iveală bogatele noastre recolte literare. Ne luăm acest le- gămînt și vă asigurăm că-1 vom ține. Vrem cu scrierile noastre să bucurăm poporul nostru drag și partidul iubit care a știut să ne cîștige, care s-a priceput să ne învețe, care s-a ostenit să ne călăuzească și să ne ferească de greșeli. Asemeni întregului nostru popor, noi am dăruit partidului în întregime inimile noastre, talentele noastre, puterea minții noastre, toată forța noastră de lucru. Căci judecînd, pe bună dreptate, revoluției dacă vrei să-i fii cinstit slujitor trebuie să nu i te dai
Cuvîntul deputatului Ștefan Tripșa 

(regiunea Hunedoara)
Tovarăși deputafl și invitați,Datorită politicii înțelepte a partidului, poporul nostru a obținut o măreață victorie : încheierea procesului de colectivizare a agriculturii cu aproape patru ani înainte de termenul stabilit de Congresul al III-lea al partidului.Așa cum se arată în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, terminarea colectivizării agriculturii și prin aceasta încheierea procesului de făurire a relațiilor de producție socialiste în întreaga economie asigură dezvoltarea mai rapidă a forțelor de producție în patria noastră, ridică pe o treaptă și mai înaltă alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, unitatea moral-po- litică a întregului nostru popor.Permiteți-mi, dragi tovarăși, ca în numele siderurgiștilor de la Hunedoara să adresez cele mai calde felicitări" țărănimii colectiviste din țara noastră și să-i urăm noi succese în creșterea producției vegetale și animale, în întărirea economică și organizatorică a gospodăriilor colective.Ca deputat al Marii Adunări Naționale,

Cuvîntul tovarășului Dumitru
Stimați tovarăși deputați și invitați,Ne-a fost dat să dezbatem în această sesiune istorică a marelui sfat al țării — Marea Adunare Națională — un eveniment care va rămîne înscris pentru totdeauna în Cartea de Aur a poporului nostru : încheierea colectivizării agriculturii, biruința definitivă a socialismului atît la orașe cît și la sate.Desigur, drumul spre această victorie nu a fost un drum ușor, neted, lipsit de obstacole și greutăți. Dar printr-o muncă încordată și perseverentă, plină de răbdare și încredere deplină în justețea liniei politice stabilite de partid, înaintînd pas cu pas, etapă cu etapă, acest obiectiv — cel mai complex dintre toate care se pun în opera de construire a societății socialiste — a fost înfăptuit.Așa cum a arătat tovarășul Gheorghiu- Dej în raportul său, victoria încheierii colectivizării ridică pe o treaptă mai înaltă alianța muncitorească-țărănească și unitatea moral-politică a întregului popor, întărind și mai mult forța de granit a orînduirii noastre socialiste.Problema închegării și consolidării necontenite a alianței muncitorești-țără- nești, sub conducerea clasei muncitoare, a fost una dintre preocupările fundamentale și constante ale întregii politici a partidului, care s-a călăuzit neabătut de învățătura marelui Lenin care spunea : „O condiție necesară pentru victoria revoluției socialiste... este alianța deplină între țărănimea muncitoare... și clasa muncitoare... Această alianță... este singura care va asigura victoria socialismului în lumea întreagă".Partidul nostru a vegheat la păstrarea, ca lumina ochilor, a acestui bun de neprețuit pe care-1 au oamenii muncii de la orașe și sate în lupta lor pentru înfăptuirea revoluției socialiste și construirea noii societăți. Aceasta ne apare cu deplină claritate dacă trecem în revistă, chiar șl numai sumar, principalele direcții pe care le-a urmat politica partidului față de țărănime, desfășurarea diferitelor etape ale procesului de transformare socialistă a agriculturii în țara noastră.Așa cum s-a mai arătat, o uriașă însemnătate pentru consolidarea alianței clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare a avut-o preocuparea partidului de a ușura pașii țărănimii spre forma superioară a agriculturii socialiste, gospodăria colectivă, de a-i educa pe țărani în spirit socialist, treptat și continuu, în cadrul formelor simple de asociere și cooperare, menite să-i deprindă a gospodări în comun.Tocmai finind seama de realitatea existentă în satele noastre, partidul a preconizat formele simple de cooperare în producție și în special întovărășirea, oferind întregii țărănimi muncitoare posibilitatea de a trece prin această școală a muncii în comun.în această perioadă, așa cum au subliniat și alți vorbitori, își desfășura activitatea dușmănoasă grupul deviatorilor Pauker-Luca și acoliții acestora. în mod nemeritat, cu o aureolă falsă de vechi militanți în mișcarea muncitorească, ei ajunseseră în posturi de conducere în partid. Rupți de realitate, incapabili de a înțelege problemele satului și preocupările țărănimii, etapa concretă în care se găsea revoluția în țara noastră, ei s-au opus înfăptuirii politicii partidului de cooperativizare a țărănimii stabilită la plenara din 3—5 martie 1949, au zădărnicit un timp înființarea întovărășirilor agricole.în timp ce Ana Pauker dădea, peste capul conducerii partidului, indicații de încălcare grosolană a liberului consimță- mînt al țăranilor, forțînd organele de partid să declanșeze „întreceri“ pentru cît mai multe gospodării colective, Vasile Luca propovăduia necesitatea „atragerii“ în gospodăriile colective a așa-zișilor „buni gospodari“ sub numele cărora se ascundeau chiaburii, interesați să submineze pe dinăuntru gospodăriile colective, să zdruncine încrederea țăranilor muncitori in politica partidului.Prin întreaga această activitate criminală, ca și prin cunoscutele procese înscenate țăranilor muncitori sub diferite pretexte, grupul deviatorilor făcea totul pentru a compromite politica partidului de transformare socialistă a agriculturii, sub- minînd înseși bazele alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare. Trebuie spus că urmările activității dăunătoare desfășurate timp de mai mulți ani 

nici pe sfert, nici pe jumătate, ci cu dragoste și suflet, în întregime.Tovarăși, ca deputat voi vota proiectul de lege cu privire la reorganizarea conducerii agriculturii noastre. îngăduiți-mi însă ca înainte de a părăsi aceasță tribună, să rostesc o urare pe care din cea mai veche vechime poporul nostru, țărănimea noastră obișnuiește să o rostească.Spun deci aci, tovarăși, să trăiască tinerețea fără de bătrînețe, să trăiască viață fără de sfîrșit, să trăiască harnicul și talentatul nostru popor, partidul nostru iubit și Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.
îmi exprim deplinul meu acord față de măsurile preconizate în raport cu privire la reorganizarea conducerii agriculturii potrivit cu necesitățile noii etape de dezvoltare.

Tovarăși,Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale se desfășoară în condițiile unui avînt nemaiîntîlnit în dezvoltarea economiei și culturii patriei noastre.Ca urmare a politicii leniniste a partidului nostru, în anii regimului democrat- popular la Combinatul siderurgic Hunedoara au fost construite și puse în funcțiune o serie de agregate dotate cu utilaj de o înaltă tehnicitate, care constituie mîndria întregului nostru popor. Producem astăzi la Hunedoara în numai două luni o cantitate de fontă și oțel egală cu aceea pe care o producea Romînia bur- ghezo-moșierească în întreg anul 1938.Congresul al III-lea al partidului nostru a pus în fața siderurgiștilor sarcini de mare însemnătate în domeniul creșterii producției de metal. Aceste sarcini se 
de grupul deviatorilor s-au resimțit multă vreme, îngreunînd munca partidului la sate. Mă asociez și eu părerilor exprimate în sesiunea noastră, că fără daunele pricinuite de deviatori sărbătoarea pe care o trăim astăzi ar fi putut avea loc mult mai devreme.Este necesar să reamintim toate aceste lucruri, tovarăși, pentru a reconstitui întregul adevăr istoric, pentru a înțelege întreaga complexitate pe care a îiftbrăți- șat-o procesul de transformare socialistă a agriculturii în țara noastră.Este un mare merit al partidului nostru, al conducerii sale leniniste că a demascat, a zdrobit politicește și a înlăturat din conducerea partidului grupul antipartinic al deviatorilor, a apărat cu fermitate alianța muncitorească-țărănească și a aplicat cu consecvență linia politică justă stabilită de plenara din martie 1949. Rolul hotărî- tor în îndeplinirea acestei sarcini grele și de mare răspundere l-a avut primul secretar al Comitetului Central al partidului nostru, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej.Ne dăm cu toții astăzi și mai bine seama cît de mult a hotărît asupra succesului în opera de colectivizare a agriculturii noastre înfăptuirea politicii formelor simple de cooperare. Cei mai mulți dintre noii colectiviști au provenit în ultimii ani, după cum știți, dintre întovărășiți, marea majoritate a gospodăriilor colective creîn- du-se pe baza întovărășirilor agricole, conform dorinței țăranilor înșiși de a păși în- tr-o formă avansată de producție socialistă.

Tovarăși deputați,Izvorul succesului partidului nostru în politica sa față de țărănime constă în aplicarea neștirbită, corespunzător condițiilor concrete din țara noastră, a triplei și indivizibilei teze leniniste : ne sprijinim pe țărănimea săracă, strîngem alianța cu țărănimea mijlocașă și ducem o luptă neîntreruptă împotriva chiaburimii. Acest principiu fundamental al alianței munci- torești-țărănești s-a oglindit în întregul complex de măsuri luate de partid și guvern pentru sprijinirea multilaterală și cointeresarea materială în producție a țăranilor muncitori pe de o parte, iar pe de altă parte, în politica dusă față de elementele exploatatoare la sate.Un factor important în ridicarea nivelului agriculturii, în creșterea producției agricole l-au constituit creditele acordate de către stat țăranilor muncitori, măsurile luate pentru extinderea mecanizării lucrărilor agricole, pregătirea unui număr important de cadre de specialiști agricoli și alte măsuri.O mare importanță a avut de asemenea aplicarea justă, creatoare, de către partidul nostru, a principiului leninist, universal valabil, al cointeresării materiale. Viața arată că ignorarea acestui principiu în perioada construcției socialiste nu poate decît să prejudicieze interesele economiei și să frîneze mersul înainte spre socialism. Acest principiu leninist a fost concretizat în țara noastră într-o gamă largă de forme de schimb între oraș și sat, dintre care un loc de seamă l-a ocupat sistemul de contractări și achiziții. O etapă cu totul nouă în dezvoltarea acestor relații a deschis plenara C.C. al P.M.R. din 27—29 decembrie 1956, care a hotărît înlocuirea sistemului de cote în constituirea fondului central prin cumpărarea produselor la preț de învoială cu producătorii agricoli. Așezarea relațiilor economice dintre stat și țărănime pe baze comerciale — o expresie a modului nou, creator, în care partidul nostru a rezolvat problemele economice ale agriculturii — a lărgit mult cointeresarea materială a gospodăriilor țărănești, mărind inițiativa și interesul lor în producție. Pe baza analizei temeinice a situației din agricultură, partidul nostru a ajuns la convingerea că continuarea aplicării sistemului cotelor obligatorii ar fi periclitat atît interesele economice ale statului cît și cele ale țărănimii muncitoare. Acest sistem devenise o frînă în calea creșterii producției, a asigurării necesităților industriei cu materii prime și a nevoilor populației în continuă creștere cu produse agroalimentare. Traducerea în viață a hotărîrilor plenarei din decembrie 1956 a dat un puternic avînt agriculturii noastre, a determinat o creștere rapidă atît a producției de cereale-marfă 

înfăptuiesc cu succes. Prin muncă plină de entuziasm, colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni din combinatul nostru a produs peste plan în primii doi ani ai planului de 6 ani 85.000 tone de fontă, 91.000 tone de oțel și 113.000 tone de laminate.Sarcinile pentru anul în curs ale colectivului de muncă de la Combinatul siderurgic din Hunedoara sînt mult sporite față de anul trecut. Cu toate acestea, noi ne-am angajat să producem peste plan 15.000 tone de fontă, 20.000 tone de oțel și 26.000 tone de laminate. Sîntem hotărîți ca prin folosirea mai rațională a agregatelor, prin introducerea tehnicii și tehnologiei noi și îmbunătățirea permanentă a calității produselor să ne îndeplinim cu cinste aceste angajamente.
Tovarăși,Sînteți aici în sală președinți ai tuturor gospodăriilor agricole colective din țară — reprezentanți ai harnicilor noștri colectiviști. In numele siderurgiștilor de la Hunedoara vă rog să transmiteți membrilor gospodăriilor dv. că noi, siderur- giștii, ca și întreaga noastră clasă muncitoare, nu vom precupeți nici un efort pentru sporirea producției de metal, pentru ca din fonta și oțelul produse de noi, industria constructoare da nr .ni să realizeze mai multe tractoare, combine, semănători și alte mașini agricole care sînt necesare agriculturii.Sîntem convinși că și dv., folosind posibilitățile create de încheierea colectivizării, veți da țării tot mai multe produse vegetale și animale. Strîns uniți în jurul partidului, muncitori, țărani și intelectuali, să facem țara noastră tot mai înfloritoare.Ca deputat votez cu încredere proiectul de lege prezentat spre aprobarea Marii Adunări Naționale cu privire la reorganizarea conducerii agriculturii.

Coliucît și a șeptelului, ceea ce a avut ca urmare îmbunătățirea aprovizionării industriei și pieței cu produse agricole și ridicarea nivelului de trai al țărănimii.Partidul a combătut de asemenea și a luat măsuri hotărîte pentru lichidarea unor tendințe dăunătoare manifestate la un moment dat de organele de planificare. Pe baza indicațiilor lui Miron Constanti- nescu, căruia grupul deviator din care făcea parte îi crease faima de mare „specialist în materie de planificare“, acestea nesocoteau legile obiective ale micii producții de mărfuri, interesele economice ale micului producător și condițiile concrete din diferite zone agricole ale țării, „pla- nificînd" producția fiecărui petic de pă- mînt.Respectarea fermă de către partid a principiului cointeresării materiale a asigurat întărirea alianței muncitorești-țără- nești, a contribuit la apropierea țărănimii de gospodăria colectivă, la stimularea trecerii ei pe făgașul agriculturii socialiste, pe baza interesului material și a liberului consimțămînt.înfăptuirea întregului complex de măsuri îndreptate spre sprijinirea și cointeresarea materială în producție a țărănimii muncitoare, spre îngrădirea și lichidarea exploatării, a avut rezultate deosebit de pozitive în dezvoltarea agriculturii noastre. Așa cum se arată în Raportul tovarășului Gheorghiu-Dej, creșterea continuă a producției vegetale și animale constituie una din trăsăturile cele mai importante ale procesului construcției socialiste la sate în țara noastră, care reprezintă cea mai bună verificare practică a justeței întregului ansamblu al politicii la sate a partidului. Acest rezultat strălucit, care conferă o și mai mare însemnătate încheierii colectivizării, spulberă categoric toate născocirile calomnioase ale apologeților capitalismului care de mai multă vreme proroceau de la posturile de radio occidentale inevitabilitatea scăderii producției a- gricole în perioada construcției socialismului la sate.
Tovarăși deputafl,Colectivizarea agriculturii s-a putut încheia cu succes și datorită faptului că partidul nostru a respectat cu cea mai mare strictețe principiul leninist al liberului consimțămînt. Atrăgînd permanent atenția că încălcarea acestui principiu lovește în alianța muncitorească — țărănească, subminează opera de transformare socialistă a agriculturii, conducerea partidului a luat măsuri de prevenire și de lichidare a oricăror manifestări de constrîngere într-o formă sau alta a țăranilor muncitori. Aceasta a făcut să crească prețuirea și dragostea țărănimii față de partid, încrederea acesteia în politica partidului, a atras noi și noi mase țărănești pe drumul agriculturii socialiste.Unirea în gospodării colective a milioanelor de familii de producători agricoli individuali a fost posibilă datorită vasteiRaportul comîsiîloir permanente ale Marii Adunări Naționale— pentru agricultură și silvicultură, juridică și administrativă — referitor ia proiectul de lege cu privire la înființarea Consiliului Superior al Agriculturii și a consiliilor agricole regionale și raionale 

prezentat de tovarășul Mihai DaleaComisiile permanente ale Marii Adunări Naționale — pentru agricultură și silvicultură, juridică și administrativă — întrunite în ședințe comune, în zilele de 27, 28 și 29 aprilie 1962, au examinat, cu toată atenția și cu cel mai viu interes, proiectul de lege, de importanță excepțională, depus de Consiliul de Miniștri, cu privire la înființarea Consiliului Superior al Agriculturii și a consiliilor agricole regionale și raionale.Comisiile constată că proiectul de lege exprimă în mod deplin noul sistem de conducere a agriculturii, astfel cum a fost prezentat în Raportul cu privire la încne- ierea colectivizării și reorganizarea conducerii agriculturii, document de'•însemnătate istorică pentru poporul romîn.Acest nou sistem are la bază o concepție originală, proprie partidului nostru și a fost inițiat personal de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim secretar al Comitetu- 

munci organizatorice și politice desfășu* rate zi de zi de partid în rîndurile țărănimii. In centrul acestei munci, partidul a pus faptele, exemplele concrete oferite de viață, de procesul colectivizării însuși. Un rol important pentru colectivizarea agriculturii au avut și gospodăriile colective fruntașe, care prin rezultatele obținute în producție au demonstrat practic superioritatea socialismului. Vizitele a sute de mii de țărani individuali și întovărășiți în gospodăriile colective fruntașe, numeroasele consfătuiri agricole regionale și raionale, expozițiile agricole, cărțile, broșurile, filmele și alte forme variate ale muncii politice au răspîndit larg în masa țăranilor muncitori exemplul vieții și muncii colectiviștilor, sădind zi de zi în conștiința lor convingerea fermă că gospodăria colectivă reprezintă calea cea mai sigură spre bunăstare și un trai fericit. Un rol deosebit de important în clarificarea țărănimii asupra avantajelor gospodăriilor colective l-au avut expunerile tovarășului Gheorghiu-Dej la consfătuirile cu colectiviștii și în special expunerea ținută la Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști din decembrie 1961.Bogata și rodnica experiență acumulată în decursul anilor în această muncă este un bun de preț care va fi de mare folos și în viitor, în activitatea organizațiilor de partid, a noilor organe de conducere ale agriculturii, în acțiunea de consolidare a gospodăriilor colective, de răspîndire șl generalizare a experienței înaintate, care și de acum încolo va juca un rol important în dezvoltarea continuă a agriculturii socialiste.Munca politică de masă, ampla acțiune de culturalizare a țărănimii, răspîndirea în agricultură a științei agrozootehnice înaintate, mecanizarea muncilor agricole, pregătirea de noi și noi contingente de cadre tehnice și de conducere în școlile de președinți ai G.A.C., brigadieri, socotitori, tractoriști etc., întreaga activitate organizatorică și politică desfășurată de partid la sate în anii care au trecut, au făcut să crească conștiința țărănimii noastre.Agricultura socialistă, noua viață a satelor au descătușat talentul și energia creatoare a țărănimii, au pus în valoare capacitățile sale organizatorice, au ajutat-o să dobîndească o vastă experiență. Acest lucru s-a oglindit cu putere și la actuala sesiune a Marii Adunări Naționale ca și cu alte prilejuri, în competența cu care reprezentanții colectiviștilor dezbat cele mai complexe probleme ale organizării producției agricole, în soluțiile judicioase pe care le preconizează pentru creșterea producției,Noul sistem de organizare a conducerii agriculturii expus de tovarășul Gheorghiu- Dej va asigura fără îndoială folosirea mai deplină a experienței în producție a colectiviștilor, a inițiativei și competenței lor. Redistribuirea cadrelor inginerești în agricultură, precum și dezvoltarea învățământului agricol de masă vor permite creșterea și mai rapidă a nivelului de cunoștințe științifice ale colectiviștilor, corespunzător marilor sarcini de viitor.Acest lucru se cuvine să-1 înțeleagă just marea armată de peste 11.000 de specialiști de la sate, pentru a-și putea îndeplini cu succes atribuțiile importante pe care le au în lupta pentru dezvoltarea economică a gospodăriilor agricole colective. Ei își vor putea valorifica cunoștințele în modul cel mai eficace, dacă vor folosi din plin și bogata experiență a țărănimii colectiviste, dacă vor ține seama de ea în stabilirea soluțiilor practice care se impun, dacă se vor consulta permanent și vor conlucra strîns în toate problemele producției cu consiliile de conducere ale gospodăriilor agricole colective, cu brigadierii, cu toți colectiviștii.
Tovarăși deputafl și invitați,Eliberîndu-se pe sine, clasa muncitoare condusă de partidul ei marxist-leninist a eliberat și milioane de oameni ai muncii de la sate de robie și exploatare, de înapoiere și sărăcie, ajutîndu-i să-și reorganizeze munca și viața pe baze noi, socialiste. Aceasta este expresia marelui ajutor de clasă acordat de muncitorime, țărănimii noastre, factorul principal al cimentării alianței muncitorești-țărănești.Țărănimea colectivistă este conștientă de faptul că datoria ei este aceea ca, folosind din plin și chibzuind toate condițiile create, să lupte pentru sporirea continuă a producției agricole pentru ca la rîndul ei să poată contribui într-o măsură tot mai mare la dezvoltarea industriei socialiste, la înflorirea întregii economii naționale, la ridicarea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc.Așa cum a arătat tovarășul Gheorghiu- Dej în raportul său, caracteristica societății noastre actuale este existența a două clase prietene, clasa muncitoare conducătoare a tuturor oamenilor muncii și clasa țărănimii colectiviste, care, împreună cu intelectualii, merg umăr la umăr, în strînsă alianță, sub conducerea încercată a partidului, a Comitetului său Central, spre desăvîrșirea construcției socialismului. întărirea continuă a acestei alianțe de nebiruit este chezășia marilor succese pe care le va repurta poporul nostru necontenit sub flamura partidului. (Cuvîn

tarea a fost subliniată prin aplauze puter
nice).

lui Central al Partidului Muncitoresc Romîn și președintele Consiliului de Stat.Comisiile apreciază că proiectul de lege ce vă este supus spre aprobare redă în formă legislativă corespunzătoare concepția și noul sistem de organizare a conducerii agriculturii, potrivit etapei în care am intrat ca urmare a încheierii procesului de colectivizare a agriculturii.De asemenea, comisiile socotesc că acest proiect, devenind lege, va fi un puternic instrument pentru consolidarea victoriei socialismului la sate șl, ca urmare, și pentru desăvîrșirea construcției socialismului în patria noastră.De aceea, tovarășe și tovarăși deputați, comisiile pentru agricultură ți silvicultură, juridică și administrativă vă roagă să votați proiectul de lege cu privire la înființarea Consiliului Superior al Agriculturii și a consiliilor agricolo regionale șl raionale, astfel cum a fost depus,
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cu privire la înființarea Consiliului Superior 
și a consiliilor agricole regionale și

al Agriculturii
raionalePrin încheierea colectivizării agriculturii, sarcina trasată de Congresul al IH-lea al partidului a fost îndeplinită cu succes, cu aproape 4 ani înainte de termen.Partidul și guvernul au acordat permanent o atenție deosebită creșterii producției agricole, obținîndu-se an de an rezultate tot mai bune.Ministerul Agriculturii, sfaturile populare și organele agricole, institutele de cercetări și stațiunile experimentale agricole au adus o contribuție însemnată la obținerea acestor rezultate.Pe măsura progreselor realizate în colectivizarea agriculturii, au apărut tot mai evident lipsuri de structură, în sistemul de organizare a conducerii agriculturii. Forma organizatorică a conducerii agriculturii, începînd de la minister și pînă la organele de jos, mai păstrează anumite trăsături proprii condițiilor cînd în agricultură predomina proprietatea individuală.Sistemul de organizare a conducerii agriculturii a făcut ca un număr însemnat din cadrele de specialiști să lucreze în diferite trepte ale aparatului administrativ, lipsind producția de sprijinul direct și calificat al specialiștilor.Această formă organizatorică depășită a dus adesea la un stil de muncă și metode de conducere birocratice funcționărești, la elaborarea unor măsuri și dispoziții fără participarea celor mai competente cadre din unitățile productive.Conducerea ministerului, propriul său aparat și organele în subordine se limitau deseori la întocmirea de directive, instrucțiuni, recomandări, evidențe statistice, elaborate din birou, fără participarea specialiștilor din producție chemați să le aplice în practică.Este cunoscut rolul deosebit al cadrelor de ingineri agronomi și zootehnicieni, al cadrelor medii și al mecanizatorilor în creșterea producției și a productivității în agricultură. Ministerul nu a manifestat suficientă grijă pentru pregătirea cadrelor necesare producției agricole, nu a stabilit un plan de pregătire și de profilare a cadrelor, corespunzător cu dezvoltarea intensivă, multilaterală a agriculturii.Oamenii de știință, cercetătorii din agricultură au avut o activitate meritorie, au obținut succese însemnate, legînd tot mal

CAPITOLUL I
Dispozițiuni generaleArt. 1. — Pentru a asigura pe toate treptele o conducere competentă și unitară a agriculturii se înființează Consiliul Superior al Agriculturii, organ central de conducere a agriculturii pe plan republican, consiliile agricole regionale, consiliile agricole raionale și orășenești.Această formă de organizare a conducerii agriculturii va asigura o competentă conducere științifică a întregii agriculturi, strîns legată de producție și de nevoile unităților agricole socialiste, și va crea condiții pentru participarea la conducerea agriculturii a celor mai pregătite cadre care lucrează nemijlocit în producție.Dezbaterea în consiliile agricole a celor mai avansate metode agrozootehnice, izvo- rîte din rezultatele cercetărilor științifice și din practica înaintată, va permite un

CAPITOLUL II
Organizarea și funcționarea Consiliului 

Superior al Agriculturii și a organelor sale
SECȚIUNEA I

Consiliul Superior al AgriculturiiArt. 2. — Consiliul Superior.al Agriculturii este organul central de conducere a agriculturii, avînd ca sarcină realizarea politicii guvernului, stabilită potrivit directivelor Partidului Muncitoresc Romîn.Consiliul Superior al Agriculturii, organ al Consiliului de Miniștri, își desfășoară întreaga sa activitate pe baza legilor, precum și a hotărîrilor și dispozițiilor Consiliului de Miniștri.Consiliul Superior al Agriculturii răspunde de întreaga sa activitate față de Consiliul de Miniștri.Președintele Consiliului Superior al Agriculturii are grad de ministru și este membru al Consiliului de Miniștri.Art. 3 — Consiliul Superior al Agriculturii are următoarele atribuțiuni :1. Coordonează întreaga activitate în domeniul agriculturii, urmărind sporirea continuă a producției agricole. în acest scop, îndrumează munca pentru întărirea economico-organizatorică și dezvoltarea multilaterală a gospodăriilor agricole colective, conduce activitatea de producție și economică a gospodăriilor agricole de stat, a stațiunilor de mașini și tractoare, a uzinelor de reparații și a instituțiilor și întreprinderilor care îi sînt subordonate ;2. Analizează principalele probleme ale dezvoltării diferitelor ramuri ale agriculturii, stabilește căile cele mai eficiente ale sporirii producției și măsurile tehnico-or- ganizatorice în vederea realizării sarcinilor de producție, urmărind aducerea lor la îndeplinire ;3. Colaborează cu Comitetul de Stat al Planificării la elaborarea proiectelor de plan, anuale și de perspectivă, pentru întreaga agricultură, controlează înfăptuirea sarcinilor trasate prin planul de stat în agricultură și prezintă Consiliului de Miniștri dări de seamă asupra modului cum acestea sînt aduse la îndeplinire ;4. Organizează și îndrumează cercetarea științifică în agricultură ; introduce și generalizează în producția agricolă metodele noi stabilite de știința si practica înaintată;5. îndrumează și controlează buna gospodărire a fondului funciar și răspunde de evidența suprafeței arabile, de sporirea și folosirea el rațională, de conservarea și ridicarea continuă a fertilității solului ;6. Stabilește zonarea producției agricole în funcție de condițiile pedoclimatice, so- cial-economice și de nevoile economiei naționale, îndrumează, pe această bază, profilarea unităților agricole de producție ;Stabilește raionarea șoiuriloț 'd0 plantei 

mult activitatea lor de cerințele dezvoltării producției agricole.Datorită sistemului de organizare a conducerii agriculturii nu s-au asigurat însă îndrumarea și orientarea suficientă a cercetărilor științifice, introducerea consecventă a cuceririlor științei și tehnicii înaintate în producția agricolă, eliminarea fenomenelor de paralelism și de risipire a forțelor în cercetarea științifică. Uneori, forțele de cercetare științifică în agricultură au fost orientate spre probleme minore, fără legătură directă cu activitatea gospodăriilor agricole de stat și a gospodăriilor agricole colective, sau au fost orientate spre probleme care erau deja rezolvate în alte țări. Pe de altă parte, unele organe agricole au manifestat atitudini de practicism și de ignorare a importanței cuceririlor științei, nu s-au condus în activitatea lor după principiul că progresul în producția agricolă este de neconceput fără răspîndirea largă și aplicarea în practică a cuceririlor științei și a experienței înaintate.Toate aceste neajunsuri manifestate de mai multă vreme în activitatea Ministerului Agriculturii, a sfaturilor populare și a organelor agricole, dovedesc că actuala formă de organizare a conducerii agriculturii este depășită. Ea nu mai corespunde etapei noi, deschise de încheierea procesului de colectivizare. De aceea se impune schimbarea radicală a actualului sistem de organizare și adoptarea unei noi concepții organizatorice în conducerea agriculturii, care să asigure o conducere științifică, competentă și unitară, legată mai strîns de activitatea gospodăriei agricole de stat, gospodăriei agricole colective și a altor unități productive, în măsură să răspundă pe deplin de aplicarea în practică a directivelor partidului și guvernului privitoare la dezvoltarea tuturor ramurilor agriculturii.Noua formă organizatorică a conducerii agriculturii trebuie să asigure înfăptuirea sarcinilor de mare răspundere cu privire la consolidarea și dezvoltarea continuă a unităților agricole socialiste, la creșterea considerabilă a producției vegetale și animale în vederea creării unui belșug de produse agro-alimentare.Avînd în vedere considerațiunile de mai sus, Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romîne hotărăște ;

larg și sistematic schimb de experiență și va crea condiții pentru a se cunoaște și generaliza cele mai bune rezultate obținute în producție și pentru a se găsi cele mai eficiente căi de sporire a producției agricole.Membrii consiliilor agricole vor asigura la locul lor de muncă realizarea hotărîri- lor luate de organele din care fac parte, vor răspîndi larg cunoștințele și experiența înaintată și vor asigura legătura strînsă a conducerii superioare a agriculturii cu baza ei, unitatea agricolă de producție. Aceasta va duce la creșterea inițiativei și a răspunderii conducerii unităților agricole socialiste, la rezolvarea competentă și din timp a problemelor producției.

și organizează producerea de semințe și de material săditor ;Stabilește raionarea raselor de animale și ia măsuri pentru asigurarea de reproducători din rasele de animale valoroase ;7. Elaborează formele de organizare a muncii în unitățile agricole socialiste și sistemele de cointeresare materială a lucrătorilor din agricultură, în vederea ridicării continue a producției și productivității muncii și a reducerii prețului de cost ;8. Stabilește sistema de mașini pentru mecanizarea agriculturii și urmărește permanent îmbunătățirea ei ;9. Răspunde de pregătirea cadrelor necesare agriculturii atît din punct de vedere al numărului, cît și al specialității și al gradului de pregătire. în acest scop, organizează și îndrumează pregătirea cadrelor medii tehnice și de mecanizatori și colaborează cu Ministerul învățămîntului și Culturii la pregătirea cadrelor cu studii superioare necesare agriculturii.împreună cu Comitetul de Stat al Planificării și cu Ministerul învățămîntului și Culturii stabilește necesarul de cadre pentru agricultură, profilul acestora și rețeaua de școlarizare ;10. îndrumează și controlează activitatea organelor- de specialitate pentru aprovizionarea unităților agricole de producție cu semințe, material săditor, animale de rasă, utilaje, piese de schimb și alte materiale necesare procesului de producție în agricultură ;11. Organizează și îndrumează propaganda agricolă și se îngrijește de editarea publicațiilor și lucrărilor privitoare la problemele producției agricole, științei și tehnicii în agricultură ;12. Organizează și asigură îndeplinirea sarcinilor în legătură cu agricultura ce decurg din activitatea de colaborare economică și tehnico-științifică în cadrul organizațiilor internaționale.Art. 4. — în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Superior al Agriculturii emite directive, dispoziții și instrucțiuni, pe baza legilor, precum și a hotărîrilor și dispozițiilor Consiliului de Miniștri. Directivele, dispozițiile și instrucțiunile Consiliului Superior al Agriculturii sînt obligatorii pentru întreaga agricultură.Sfaturile populare sînt obligate să aplice, în domeniul agriculturii, directivele, dispozițiile și instrucțiunile Consiliului Superior al Agriculturii.Consiliul Superior al Agriculturii propune Consiliului de Miniștri proiecte de acte normative, în ramura de activitate pe care o conduce.Art. 5. — Consiliul Superior al Agriculturii este alcătuit din 800—1000 membri, ■desemnați Se Consiliul Se Miniștri, dintre 

cadrele cele mai calificate de ingineri agronomi, ingineri zootehnicieni, medici veterinari, ingineri mecanizatori, care lucrează nemijlocit în producție, directori ai gospodăriilor agricole de stat și ai stațiunilor de mașini și tractoare, președinți de gospodării colective cu studii superioare agricole, oameni de știință din institutele de cercetări și din învățămînt, cu o înaltă pregătire și experiență.Din Consiliul Superior al Agriculturii fac parte specialiști ai unităților agricole din toate raioanele pentru a se cuprinde astfel întregul teritoriu al țării.Pentru a se asigura o strînsă legătură cu Comitetul de Stat al Planificării și cu Direcția Centrală de Statistică, cunoașterea temeinică a problemelor specifice ale agriculturii de către lucrătorii din organele centrale de planificare și statistică, precum și în vederea sprijinirii Consiliului Superior al Agriculturii în perfecționarea continuă a metodologiei de planificare și de analiză economică a problemelor agriculturii, în componența Consiliului Superior al Agriculturii intră și lucrători de specialitate din Comitetul de Stat al Planificării și din Direcția Centrală de Statistică.Art. 6. — Consiliul Superior al Agriculturii are un comitet executiv, secții de specialitate și o Comisie pentru coordonarea planului și pentru problemele economice.Activitatea Consiliului Superior al Agriculturii se desfășoară în ședințele sale, precum și în secțiile de specialitate.'Consiliul Superior al Agriculturii și secțiile sale analizează problemele dezvoltării agriculturii, în ansamblu, pe ramuri și sectoare de producție, pe o regiune sau un raion.
SECȚIUNEA A II-A 
Comitetul Executiv 

al Consiliului Superior 
al AgriculturiiArt. 7. — Comitetul Executiv al Consiliului Superior al Agriculturii este alcătuit din președinte, vicepreședinți și membri, în total 15—25 persoane.Președintele Consiliului Superior al Agriculturii este și președinte al comitetului executiv ; el este numit prin decret al Consiliului de Stat.Vicepreședinții și membrii comitetului executiv sînt numiți prin Hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 8. — Comitetul executiv exercită atribuțiile Consiliului Superior al Agriculturii între ședințele acestuia și pregătește materialele care vor fi supuse dezbaterii Consiliului și secțiilor, organizează lucrările acestora și asigură aducerea la îndeplinire a hotărîrilor luate.Art. 9. — Comitetul executiv își organizează un corp de control prin care urmărește aducerea la îndeplinire a legilor, precum și a hotărîrilor și dispozițiilor Consiliului de Miniștri privitoare la agricultură, a directivelor, dispozițiilor și instrucțiunilor Consiliului Superior al Agriculturii. De asemenea, își organizează un aparat alcătuit din economiști și funcționari, pentru rezolvarea problemelor operative curente.

SECȚIUNEA A Iil-A 
Secțiile Consiliului Superior 

al AgriculturiiArt. 10. — Consiliul Superior al Agriculturii își constituie secții, alcătuite din membrii Consiliului, pentru principalele ramuri și probleme ale agriculturii :— Secția fondului funciar și a organizării teritoriului— Secția de cereale și plante tehnice>— Secția de horti-viticultură>— Secția de creștere a animalelor<— Secția de mecanizare a agriculturii— Secția de învățămînt și de propagandă— Secția gospodăriilor agricole de stat.Art. 11. — Secțiile analizează și dezbat principalele probleme ale ramurii respective, elaborează și propun măsurile tehni- co-organizatorice de realizare a sarcinilor de producție, întocmesc studii și propuneri privind dezvoltarea în perspectivă a ramurii și participă la elaborarea planurilor curente.Art. 12. — Fiecare secție este condusă de un vicepreședinte sau de un membru al Comitetului Executiv al Consiliului Superior al Agriculturii.Un număr restrîns dintre membrii secției, cu experiență în producție și buni organizatori, lucrează permanent în cadrul Consiliului Superior al Agriculturii.
SECȚIUNEA A IV-A

Secția Gospodăriilor Agricole 
de Stat și Trustul Central 

al Gospodăriilor Agricole de StatArt. 13. — Ținînd seama de rolul deosebit și de ponderea însemnată pe care le au gospodăriile agricole de stat în formarea fondului central de produse agricole — cereale, carne, lapte, lînă și alte produse agricole — precum și de importanța lor ca model de gospodărie socialistă, de sarcipile ce le revin în aprovizionarea gospodăriilor agricole colective cu semințe de soi, material săditor și animale de rasă, se organizează, în cadrul Consiliului Superior al Agriculturii, Secția Gospodăriilor Agricole de Stat, care constituie organul central de îndrumare a activității gospodăriilor agricole de stat.Secția este alcătuită din conducătorii trusturilor regionale ale gospodăriilor agricole de stat și specialiști din gospodăriile agricole de stat și este condusă de un vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii.Art. 14. — Secția Gospodăriilor Agricole de Stat elaborează propunerile pentru planurile de perspectivă și cele anuale, examinează problemele principale ale activității gospodăriilor agricole de stat și stabilește măsurile tehnico-organizatorice necesare înfăptuirii sarcinilor gospodăriilor agricole de stat.Art. 15. — Se înființează Trustul Central al Gospodăriilor Agricole de Stat, subordonat Consiliului Superior al Agriculturii — Secția gospodăriilor agricole de stat — avînd ca sarcină aducerea la îndeplinire a hotărîrilor Consiliului Superior al Agriculturii cu privire la activitatea gospodăriilor agricole de stat

Trustul Central conduce trusturile regionale ale gospodăriilor agricole de stat.Conducătorul Secției Gospodăriilor Agricole de Stat este de drept conducătorul Trustului Central al Gospodăriilor Agricole de Stat. Membrii permanenți ai secției exercită funcții de răspundere în cadrul trustului.Trustul își organizează un aparat restrîns de economiști și funcționari.Art. 16. — Trusturile regionale ale gospodăriilor agricole de stat răspund de realizarea sarcinilor de producție și de livrare, stabilite prin plan pentru gospodăriile agricole de stat, asigură condițiile necesare aplicării în practică a metodelor noi și a formelor înaintate de organizare a muncii, pe baza normativelor Consiliului Superior al Agriculturii,Art. 17. — Conducerea trustului regional este alcătuită din directorii gospodăriilor agricole de stat constituiți în Consiliul Directorilor, avînd în frunte un conducător, împuternicit al Consiliului Superior al Agriculturii pentru problemele gospodăriilor agricole de stat din regiune, care este și vicepreședinte al consiliului agricol regional.Trustul regional își organizează un aparat restrîns de economiști și funcționari, pentru centralizarea și defalcarea planului, precum și pentru îndrumare și control.Art. 18. — Consiliu] Directorilor se întrunește periodic pentru a analiza modul cum se realizează sarcinile de plan și măsurile ce se impun a fi luate de fiecare gospodărie agricolă de stat, asigură creșterea competenței și răspunderii conducerilor gospodăriilor agricole de stat, astfel ca acestea să desfășoare o largă inițiativă pentru sporirea, pe toate căile, a producției agricole.
SECȚIUNEA A V-A 

Secția de Mecanizare 
a Agriculturii, Trustul 
Stațiunilor de Mașini 

și Tractoare și Trustul Uzinelor 
de ReparațiiArt. 19. — Secția de Mecanizare a A- griculturii este alcătuită din conducători și specialiști ai stațiunilor de mașini și tractoare și ai uzinelor de reparații, oameni de știință din unitățile de cercetaré, ingineri din principalele întreprinderi de construcții de tractoare și mașini agricole.Secția elaborează măsurile necesare pentru înfăptuirea politicii de mecanizare a agriculturii.Art. 20. — Pentru asigurarea conducerii unitare a stațiunilor de mașini și tractoare și a repartizării și folosirii raționale a mijloacelor mecanizate din agricultură, se înființează Trustul Stațiunilor de Mașini și Tractoare, subordonat Consiliului Superior al Agriculturii — Secția de Mecanizare a Agriculturii.în cadrul consiliilor agricole regionale se înființează serviciul stațiunilor de mașini și tractoare care este subordonat și Trustului Stațiunilor de Mașini și Tractoare.Art. 21. — Pentru satisfacerea nevoilor de reparații capitale a tractoarelor și a altor mașini agricole, se înființează Trustul Uzinelor de Reparații, subordonat Consiliului Superior al Agriculturii — Secția de Mecanizare a Agriculturii.Trustul răspunde de activitatea uzinelor de reparații.Art. 22. — în conducerea trustului lucrează membrii permanenți ai secției de mecanizare, ajutați de un număr restrîns de economiști și funcționari.

SECȚIUNEA A Vl-A 
Comisia pentru coordonarea 
planului și pentru probleme 

economiceArt. 23. — Pentru coordonarea problemelor rezultate din activitatea secțiilor și pentru elaborarea unitară a proiectelor de planuri ale dezvoltării agriculturii, Consiliul Superior al Agriculturii își organizează comisia pentru coordonarea planului și pentru problemele economice.Comisia pentru coordonarea planului și pentru problemele economice este alcătuită din reprezentanții secțiilor de specialitate și este condusă de un vicepreședinte sau de un membru al Comitetului Executiv al Consiliului Superior al Agriculturii.Art. 24. — Comisia asigură coordonarea studiilor și a propunerilor întocmite de către secții, elaborarea unitară a planurilor curente și a planurilor de dezvoltare în perspectivă a agriculturii, precum și studierea problemelor economico-financia- re generale ale agriculturii (metodele de organizare a muncii, formele de retribuție și de cointeresare materială, problemele prețului de cost și ale productivității, problemele legate de mijloacele fixe și circulante ale unităților de producție și alte aspecte generale ale problemelor de economie agrară).
secțiunea a VII-A

Unitățile Consiliului Superior 
ai AgriculturiiArt. 25. — Consiliul Superior al Agriculturii are în subordinea sa următoarele unități :— Trustul Central al Gospodăriilor Agricole de Stat ;— Trustul Stațiunilor de Mașini și Tractoare ;— Trustul Uzinelor de Reparații ;— Trustul „Agrosem" pentru Aprovizionarea cu Semințe și Material Săditor ;— Oficiul Central de Aprovizionare Teh- nico-Materială ;— întreprinderea de Stat pentru Aprovizionarea cu Animale de Rasă și Produse Biologice de Uz Veterinar ;— Institutul Central de Cercetări Agricole ;— Școlile medii tehnice și de mecanizatori ;— Institutul de Studii și Proiectări Agricole ;— Comisia de Stat pentru încercarea și Omologarea Soiurilor ;t— Stația de încercare și Omologare g Mașinilor Agricole]

— Laboratorul Central Fito-Sanitar și Veterinar ;— Inspecțiile de stat de specialitate pentru :!— protecția plantelor ;— sanitar-veterinare ;<— folosirea fondului funciar.
SECȚIUNEA A VIII-A 

Institutul Central de Cercetări 
AgricoleArt. 26 — Pentru a asigura o mai bună conducere și coordonare a activității științifice de cercetare pe întreaga țară și pentru a degreva institutele de cercetări agricole de problemele administrativ-finan- ciare, se înființează Institutul Central de Cercetări Agricole care va avea un plan unic de cercetare și de producție.Institutul Central de Cercetări Agricole este alcătuit din :— Institutul de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice ;

Organizarea și funcționarea 
agricol

SECȚIUNEA I
Consiliul agricol regionalArt. 29. — Consiliul agricol regional este organ al comitetului executiv al sfatului popular regional.Consiliul agricol regional aduce la îndeplinire hotărârile comitetului executiv al sfatului popular regional în domeniul agriculturii și răspunde în fața acestuia de executarea sarcinilor ce i-au fost trasate.întreaga activitate a consiliului agricol regional este îndrumată și controlată de comitetul ^executiv al sfatului popular regional, căruia îi supune spre aprobare măsurile ce sînt de competența acestuia.Art. 30. — Consiliul agricol regional are următoarele atribuțiuni :1) analizează principalele probleme ale dezvoltării agriculturii din regiune, face propuneri pentru planul agricol regional, ia măsurile corespunzătoare pentru realizarea lui pe întreaga regiune, asigură livrarea produselor agricole către fondul central, în conformitate cu planul de stat ;2) introduce și generalizează în producția agricolă metodele științifice și practica înaintată, pe baza directivelor Consiliului Superior al Agriculturii, a rezultatelor stațiunilor experimentale și a cercetărilor agricole din regiune ;3) îndrumează munca pentru consolidarea economico-organizatorică și dezvoltarea multilaterală .a gospodăriilor agricole colective ;4) conduce activitatea unităților pe care le are în subordine directă și răspunde de realizarea sarcinilor acestora5) controlează activitatea gospodăriilor agricole de stat în ceea ce privește aplicarea normativelor Consiliului Superior al Agriculturii ;6) îndrumează activitatea stațiunilor de mașini și tractoare din regiune și controlează modul cum se îndeplinesc hotărîrile date de Consiliul Superior al Agriculturii;7) coordonează planurile de producție ale gospodăriilor agricole de stat și ale stațiunilor experimentale agricole, cu cele ale întreprinderilor regionale de aprovizionare cu semințe, material săditor și animale de rasă, pentru asigurarea gospodăriilor agricole colective cu necesarul de semințe, de material săditor, de reproducători ;8) avizează asupra proiectelor de plan tematic al stațiunilor experimentale agricole din regiune, pentru a le pune de acord cu nevoile specifice ale agriculturii din regiune.Art. 31. — Consiliul agricol regional este alcătuit din 200 — 250 membri, desemnați de comitetul executiv al sfatului popular regional dintre cadrele de ingineri agro-

CAPITOLUL IV
Organizarea și funcționarea co 

agricole raionale și orășer
SECȚIUNEA I 

Consiliul agricol raionalArt. 36. — Consiliul agricol raional este organul comitetului executiv al sfatului popular raional.Consiliul aduce la îndeplinire hotărîrile și dispozițiile luate de comitetul executiv al sfatului popular raional în domeniul agriculturii și răspunde în fața acestuia de executarea sarcinilor ce i-au fost trasate.întreaga activitate a consiliului agricol raional este îndrumată și controlată de comitetul executiv al sfatului popular raional, căruia îi supune spre aprobare măsurile ce sînt de competența acestuia.Art. 37. — Consiliul agricol raional are următoarele atribuțiuni :— analizează principalele probleme ale dezvoltării agriculturii din raion ;— sprijină elaborarea șl realizarea planurilor de producție ale unităților agricole din raion ;— asigură livrarea produselor agricole la fondul central al statului.Sarcina fundamentală a consiliului a- gricoJ raional este întărirea economico-organizatorică și dezvoltarea multilaterală a gospodăriilor agricole colective din raion, în acest scop, consiliul agricol raional sprijină mobilizarea resurselor proprii ale ■gospodăriilor agricole colective, le îndrumă spre creșterea continuă a fondului obștesc, repartizează și urmărește justa folosire a creditelor acordate de stat și a materialelor, analizează posibilitatea rezolvării în comun a unor acțiuni și lucrări care necesită oforturll« unite ale mai multor gos*

•— Institutul de Cercetări Horti-viticole;— Institutul de Cercetări Zootehnice ;— Institutul de Cercetări Veterinare și de Biopreparate „Pasteur“ ;— Institutul pentru Mecanizarea Agriculturii ;— Secția de Economie Agrară ;— Secția de Pedologie ;Institutul Central de Cercetări Agricole are în subordinea sa :— Stațiunea Centrală de Apicultura și de Sericicultură ;— stațiunile experimentale de cercetări agricole regionale ;— stațiunile experimentale specializate.Art. 27. — Planul cercetărilor științifice, elaborat de Institutul Central de Cercetări Agricole, va fi supus spre examinare și aprobare Consiliului Superior al Agriculturii.Art. 28. — Directorul Institutului Central de Cercetări Agricole este și vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii.
CAPITOLUL III

Consiliului
regionalnomi, ingineri zootehnicieni, medici veterinari, ingineri mecanizatori din gospodăriile agricole de stat și gospodăriile agricole colective, din stațiunile de mașini și tractoare și din stațiunile experimentale agricole.

SECȚIUNEA A ll-A 
Comitetul executiv al consiliului 

agricol regionalArt. 32. — Consiliul agricol regional are un comitet executiv format din președinte, vicepreședinți și membri, în total 11 — 15 membri, desemnați dintre conducătorii secțiilor sale și alți membri ai consiliului.Comitetul executiv al sfatului popular regional desemnează pe unul din vicepreședinții săi ca președinte al Consiliului agricol regional, care este și președinte al comitetului executiv al consiliului agricol regional.Vicepreședinții consiliului agricol regional și membrii comitetului executiv sînt numiți de către comitetul executiv al sfatului popular regional.Art. 33. — Comitetul executiv exercită atribuțiile consiliului agricol regional între ședințele acestuia.
SECȚIUNEA A III-A

Secțiile și comisiile consiliului 
agricol regionalArt. 34. — Consiliul agricol regional își constituie secții și comisii alcătuite din membrii consiliului :— secția fondului funciar și a organizării teritoriului ;— secția de cereale și plante tehnice ;— secția de horti-viticultură ;— secția de creștere a animalelor ;— comisia pentru coordonarea planului agricol regional.Un număr restrîns de membri ai secțiilor vor lucra permanent în cadrul consiliului agricol regional.

SECȚIUNEA A IV-A 
Unitățile consiliului agricol 

regionalArt. 35. — Consiliul agricol regional are în subordinea sa următoarele ur— oficiul de proiectare și d a teritoriului și unitățile de eroziunii solului ;— laboratoarele pentru r țelor ;— laboratoarele sanitarI— centrele de însămîn— casa agronomului.

podării agricole co1 nătățiri funciare ■ de vii și livezi, cr nătorilor la plar realizarea acesteArt. 38. — O. alcătuit din 80 le de ingineri nicieni, ingine rinari, frunta riile agricole șini și trac executiv al cum și dir agricole col
SE( 

Comitetul
a.

Art. 39. — t un comitet ex președinte, vice, semnați dintre < și alți membri aiComitetul exer raional desemne ședinții săi ca pi gricol raional, c. comitetului execi raional.Membrii consil membrii comitetu" miți de către cor lui popular raion(Continuare i_.
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Art. 40. — Comitetul executiv exercită atribuțiile consiliului agricol raional, între ședințele acestuia.
SECȚIUNEA A III-A

Secțiile consiliului agricol 
raionalArt. 41. — Consiliul agricol raional își constituie, după necesitate, următoarele secții alcătuite din membrii consiliului :— secția fondului funciar și a organizării teritoriului ;— secția de cereale și de plante tehnice ;— secția de horti-viticultură ;— secția de creștere a animalelor.

Un număr restrîns de membri ai secțiilor vor lucra permanent în cadrul consiliului agricol raional.
SECȚIUNEA A IV-A

Unitățile consiliului agricol 
raionalArt. 42. — Consiliul agricol raional are în subordinea sa circumscripțiile sanitar- veterinare.

SECȚIUNEA A V-A 
Alte dispozițiuniArt. 43. — Prevederile cuprinse în secțiunile precedente ale prezentului capitol se aplică în mod corespunzător consiliului agricol orășenesc.

aflate în subordinea Consiliului Superior al Agriculturii, inclusiv stațiunile de mașini și tractoare și uzinele de reparații, se face din bugetul republican.Art. 53. — Finanțarea Institutului Central de Cercetări Agricole și a stațiunilor sale experimentale se face, pentru activitatea de cercetare, din bugetul republican, iar pentru activitatea de producție, pe baza planurilor economice și financiare.Art. 54. — Finanțarea acțiunilor agro- zooveterinare, de combatere a bolilor și dăunătorilor, finanțarea stațiunilor de montă naturală și artificială și a laboratoarelor de analiză a semințelor se fac prin sfaturile populare.Art. 55. — La definitivarea bugetelor locale. Ministerul Finanțelor împreună cu Consiliul Superior al Agriculturii vor stabili indicatorii financiari pe acțiuni și pe regiuni.
CAPITOLUL V

Dispozițiuni comuneArt. 44. — Ședințele de lucru ale Consiliului Superior al Agriculturii, ale consiliilor agricole regionale, raionale și orășenești, ale comitetelor lor executive, ale secțiilor și comisiilor acestora, au loc periodic, în funcție de sarcinile ce le revin și de planul lor de activitate.Art. 45. Atribuțiunile și normele de funcționare, precum și structura organiza-

torică a organelor și unităților prevăzute în capitolele precedente se stabilesc, în măsura în care nu au fost fixate prin dispozițiile prezentei legi, după caz, de către Consiliul de Miniștri, Comitetul Executiv al Consiliului Superior al Agriculturii, de comitetul executiv al sfatului popular regional, raional sau orășenesc.
CAPITOLUL VI

Dispozițiuni privitoare la modul 
de planificare, finanțare, aprovizionare 

și de evidență statistică
SECȚIUNEA I 

Planificarea agriculturiiArt. 46. — Consiliul Superior al Agriculturii întocmește studiile de fundamentare necesare elaborării planurilor de dezvoltare în perspectivă și curente, pe întreaga agricultură, pe ramuri și pe regiuni, și colaborează cu Comitetul de Stat al Planificării la întocmirea proiectelor de plan, avînd la bază lucrările secțiilor de specialitate și ale consiliilor agricole regionale.Consiliul Superior al Agriculturii îndru- mează consiliile agricole regionale în vederea respectării în proiectele de plan regional a directivelor partidului și guvernului cu privire la agricultură și pentru folosirea eficientă a resurselor de creștere a producției agricole.Art, 47. — Proiectul planului de stat se întocmește de către Comitetul de Stat al Planificării pentru întreaga agricultură și separat, pentru :— Trustul gospodăriilor agricole de stat ;— Trustul stațiunilor de mașini și tractoare ;— Trustul uzinelor de reparații ;— Institutul Central de Cercetări Agricole ;— fiecare regiune în parte.Consiliul Superior al Agriculturii primește planul pentru celelalte organe și întreprinderi centrale din subordinea sa, care va fi defalcat de comitetul executiv în funcție de sarcinile ce revin acestora.Art. 48. — Consiliul Superior al Agriculturii este titular de plan pentru gospodăriile agricole de stat, stațiunile de mașini și tractoare, uzinele de reparații, Institutul Central de Cercetări Agricole și pentru celelalte organe și unități ale Consiliului Superior al Agriculturii.Comitetul executiv al sfatului popular regional este titular de plan pentru producția agricolă a regiunii — cu excepția gospodăriilor agricole de stat, a stațiunilor de mașini și tractoare, a uzinelor de reparații și a stațiunilor experimentale.,Planul agricol regional constituie o secție separată a planului economic al re-- Propunerile de plan de per- nuale pentru organele, insti- prinderile din subordinea di-

rectă a Consiliului Superior al Agriculturii vor fi întocmite și înaintate Comitetului de Stat al Planificării de către Comitetul Executiv al Consiliului Superior al Agriculturii.Art. 50. — Consiliul Superior al Agriculturii, Comitetul de Stat, al Planificării și Ministerul Finanțelor vor ajuta consiliile agricole regionale și comitetele executive ale sfaturilor populare regionale. în cursul elaborării propunerilor de plan regional, urmărind valorificarea cît mai eficientă a tuturor posibilităților de dezvoltare a agriculturii din regiune.Propunerile de plan întocmite de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale vor fi înaintate Comitetului de Stat al Planificării care , în colaborare cu Comitetul Executiv al Consiliului Superior al Agriculturii, le va analiza în vederea definitivării lor și a întocmirii proiectului de plan al agriculturii ca parte integrantă a planului de stat.
SECȚIUNEA A II-A 

Finanțarea agriculturiiArt. 51. — Finanțarea gospodăriilor a- gricole de stat se face pe baza planurilor economice și financiare.Art. 52. — Finanțarea întreprinderilor

SECȚIUNEA A III-A 
Aprovizionarea agriculturiiArt. 56. — Aprovizionarea tehnico-ma- terială a unităților agricole de stat și a gospodăriilor agricole colective se va face prin întreprinderi specializate, după cum urmează :— aprovizionarea cu utilaje, piese de schimb, materiale. îngrășăminte chimice, carburanți și lubrifianți se va face de către Oficiul Central de Aprovizionare Teh- nico-Materială, de către întreprinderile sale regionale, avînd ca subunități depozite și puncte de aprovizionare ;— aprovizionarea cu semințe și material săditoi se va face de către Trustul „Agrosem" și întreprinderile sale regionale, avînd ca subunități secții interraio- nale și magazine ;— aprovizionarea cu animale de reproducție și produse biologice de uz veterinar se va face de către întreprinderea de stat pentru aprovizionarea cu animale, prin oficii regionale și farmacii zooveterinare.

SECȚIUNEA A 1V-A 
Evidența statisticăArt. 57. — Direcția Centrală de Statistică împreună cu Consiliul Superior al A- griculturii vor stabili nomenclatorul datelor statistice referitoare la agricultură și periodicitatea comunicării lor.Formularele statistice vor fi înaintate direct de unitățile de producție, după caz, organelor raionale sau organelor regionale de statistică, care le vor centraliza și trimite apoi Direcției Centrale de Statistică.Organele de statistică vor pune la dispoziția consiliilor agricole datele statistice de care acestea au nevoie.Art. 58. — Unele date operative, privind desfășurarea lucrărilor agricole, introducerea în producție a unor metode noi și acțiuni fito-sanitare și veterinare, vor putea fi urmărite direct de către aparatul consiliilor agricole raionale și regionale și de către Consiliul Superior al Agriculturii, după formulare, avizate de Direcția Centrală de Statistică.

Realizările siderurgiștilor 
de la „Oțelul roșu"TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). — Si- derurgiștii de la uzinele „Oțelul roșu" au obținut realizări însemnate în cinstea zilei de 1 Mai De la începutul anului și pînă în prezent, laminoriștii de la linia de profile au produs în plus 280 tone laminate, iar cei de la linia de tablă — 120 tone. Datorită folosirii metodelor și procedeelor tehnologice avansate, productivitatea muncii pe uzină a crescut în cele 4 luni ale anului cu 3 la sută față de plan, în loc de 1 la sută cît prevedea angajamentul.în luna aprilie toate secțiile uzinei au lucrat ritmic. La oțelărie planul de producție a fost depășit cu 72 tone oțel, iar la laminoare cu 120 tone tablă, cu 85 tone profile și 733 tone platine.Printre fruntașii întrecerii socialiste se numără oțelarii din echipa prim topltoru- lut Gheorghe Vasiloaie, de la cuptorul nr. 1, laminoriștii de la laminorul de tablă conduși de maistrul Mihai Bîrău, precum și cei d9 la laminorul de platine, în frunte cu Pribil Engelbert și Alexandru Vig.

0 nouă motonavă lansată la apă
Constructorii de vase de la Șantierul 

naval din Galați au dobîndit în cinstea 
zilei de 1 Mai un nou succes : ei au lan
sat la apă, cu mult înainte de vreme, cea 
de-a 28-a motonavă de 2.000 tone.

Cele mai bune rezultate în întrecerea 
pentru scurtarea termenului de construc
ție a acestui vas le-au obținut brigada 
de montări a lui Nelu Mateiaș și brigada 
de sudori condusă de Gheorghe Lenghel.

ICHIM CHIRIAC 
coresp. voluntar

Cocs de calitate superioară
HUNEDOARA (coresp. „Scînteii"). — La. 

începutul acestui an cocsarii hunedoreni 
au hotărît să sprijine și mai mult lupta 
furnaliștilor pentru sporirea producției de 
fontă, angajîndu-se să le trimită numai 
cocs de calitate superioară.

Cocsarii și-au ținut cuvîntul dat, obținând în întrecere realizări însemnate. De 
la începutul anului și pînă acum ei au 
trimis furnaliștilor cocs de calitate supe

rioară cu rezistență mecanică medie de 
317 kg. Producția peste plan realizată în 
aceeași perioadă se ridică la 6.400 tone 
cocs.

In fruntea întrecerii se află State Cili .■ 
mia, Nicolae Tobă, Petre Vasilică și loan 
Preda, de la pregătirea cărbunelui, Mihai 
Tuță, Ion Marcovici, Dragoș Hrib și Con
stantin Duță.

Mașini-unelfe pentru înzestrarea întreprinderilorORADEA (coresp. „Scînteii“). — In cinstea zilei de 1 Mai metalurgiștii de la uzina „înfrățirea" din Oradea au obținut însemnate realizări în întrecerea socialistă. In perioada care a trecut de la începutul anului, ei și-au depășit cu 2,1 la sută sarcinile de plan, realizînd cu 109 mașini-
unelte mai mult decît în aceeași perioadă a anului trecut.Anul acesta, colectivul uzinei a obținut noi rezultate în domeniul modernizării și ridicării performanțelor tehnico-economi- ce ale mașinilor-unelte. In cinstea zilei de 1 Mai, în uzină a fost produsă cea de a 18.000-a mașină-unealtă.

Producții sporite, economii peste pianSUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — Muncitorii și tehnicienii din întreprinderile industriale și economice din regiunea Suceava au dat în primele 4 luni ale anului o producție cu circa 20.000.000 lei mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.Colectivele întreprinderilor din regiune au acordat o atenție deosebită îmbunătățirii calității produselor, realizării de economii și beneficii peste plan. Muncitorii și tehnicienii întreprinderii regionale de

industrializare a cărnii au realizat în primul trimestru economii la prețul de cost de 1.942.000 lei și beneficii peste plan de 1.753.000 lei.Prin remorcarea unui mare număr de trenuri cu tonaj sporit, mecanicii și fo- chiștii depourilor Suceava-nord și Cîmpu- lung Moldovenesc au transportat în plus, de la începutul anului, 198.862 tone mărfuri.
Au terminat semănatul porumbului
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

ARGEȘ Raioanele Drăgănești-Olt și Rm. Vîlcea
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Peste 

160 de gospodării colective din regiunea 
Argeș au terminat însămînțările de pri
măvară. în raioanele Drăgănești-Olt și 
Rm. Vîlcea însămînțările au fost termi
nate, iar în raioanele Găești, Costești și 
Drăgășani se apropie de sfîrșit.

Pînă în seara zilei de 30 aprilie, în re
giune au fost însămînțate peste 301.000 ha, 
dintre care 202 524 ha cu porumb. Colec
tiviștii din regiune zoresc în aceste zile 
semănatul ultimelor suprafețe.

60 de gospodării colective 
dm regiunea Hunedoara

CRIȘANA I RAION
După raioanele Beiuș și Gurahonț din 

regiunea Crișana, al treilea raion care a 
terminat semănatul porumbului este Șim- 
leu. în cinstea zilei de 1 Mai, oamenii 
muncii din agricultura raionului au lucrat 
cu însuflețire. Ei au avut sprijinul perma
nent al mecanizatorilor din S.M.T.-uri, care 
au folosit întreaga capacitate de lucru a 
tractoarelor și mașinilor agricole. O deose
bită atenție s-a acordat lucrărilor efec
tuate pe terenurile destinate a se obține 
cite 5.000 kg de porumb boabe la hectar.

U L ș I M L E U
Fruntași Ia semănatul porumbului au 

fost colectiviștii din Camăr. Ceheiu, Moiad 
și Măeriște.

DEVA (coresp. „Scînteii"). Folosind din 
plin timpul prielnic de lucru și avînd spri
jinul mecanizatorilor din S.M.T.-uri, un 
mare număr de gospodării colective din 
regiunea Hunedoara, au terminat semăna
tul porumbului. Fruntașe sînt gospodăriile 
colective din Cistei, Stremț, Bucerdea, Ră- 
hău, Apoldu de Sus, Petrești, Șibot și 
altele.

Pînă aseară, peste 60 de gospodării co
lective din regiune au raportat terminarea 
semănatului.

CAPITOLUL VII
Dispozițiuni finaleArt. 59. — Trusturile regionale ale gospodăriilor agricole de stat vor fi reorganizate în funcție de numărul și suprafața gospodăriilor agricole de stat din regiune. astfel încît să se poată cuprinde și asigura în cele mai bune condiții conducerea operativă a gospodăriilor agricole de stat.Art. 60. — Ministerul Agriculturii, secțiile agricole ale comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale, raionale și orășenești se desființează.Art. 61. — Activul și pasivul Ministerului Agriculturii, precum și bunurile aflate în administrarea operativă a acestuia trec la Consiliul Superior al Agriculturii.Bunurile aflate în administrarea opera-

tivă a secțiilor agricole trec la consiliile agricole respective.Institutele de învățămînt agricol superior și Editura agro-silvică trec la Ministerul Invățămîntului și Culturii.Unitățile de executare a lucrărilor de irigații, îndiguiri și desecări, precum și întreținerea și administrarea lucrărilor de irigații. îndiguiri și desecări se trec în sarcina Comitetului de Stat al Apelor.Art. 62. — Orice dispozițiuni contrarii prezentei legi se abrogă.Mențiunile despre Ministerul Agriculturii. secțiunile agricole ale comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale, raionale și orășenești din orice act normativ se înlocuiesc în mod corespunzător prin acelea ale organelor nou create.
.r-rr:

Cuvîntul de încheiere a lucrărilor 
nunii rostit de tovarășul Ștefan Voitec

te și tovarăși depufafi, 
invitați,sfîrșit lucrările celei •traordinare a Marii fășurate intr-un ca- îuit, devine și mai nentului uriaș că- aCeste dezbateri, ănimi pe făgașul ă alianța de gra- că, forța de nein- ii care, cu pre- m-leninismului, al poporului :i construcție’a dezbătut la discuții a invitați, co- •ieultură. teh- si știință, ac- t'aportul de în- it de tovarășul la încheierea area conducerii u viu interes și •liză multilaterală .lui in țara noas- țiilor de producție murile economieiopera întregului ncitoresc Romîn, a ; în frunte cu iubi- 1 conducător, tova- •ghiu-Dej. El mareea moral-politică a cii din patria noas- și guvernului, hotă- •aduce în viață mă

rețele obiective ale etapei de desăvîrsire a construcției socialisteMarea Adunare Națională și toți participant» la această sesiune au votat Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, document de bază, puternic far călăuzitor în activitatea întregului popor, îndreptar pentru activitatea noastră viitoare, precum și Legea pentru instituirea Consiliului Superior al Agriculturii, a consiliilor agricole regionale și raionale, lege prin care se reorganizează fundamental conducerea agriculturii, întemeiată pe o concepție proprie partidului nostru, izvorîtă din experiența, realitățile și necesitățile noastre
Tovarăși,Sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale i-au fost adresate pînă acum peste 1.600 de telegrame și scrisori din partea oamenilor muncii din întreprinderi, gospodării agricole colective. S.M.T.-uri. gospodării agricole de stat și instituții de învățămînt și de cultură.Salutînd lucrările sesiunii noastre, ei își exprimă marea lor bucurie pentru victoria istorică a încheierii colectivizării agriculturii, recunoștința lor profundă față de partidul și guvernul nostru pentru înțelepciunea și fermitatea cu care conduc poporul muncitor pe drumul desăvîrșirii construcției socialismului și trecerii treptate spre comunism, raportează cu mîn- drie că angajamentele luate în cinstea sesiunii și a zilei de 1 Mai au fost îndeplinite și depășite și asigură sesiunea Marii Adunări Nationale că vor lupta cu hotărâre pentru înfăptuirea Importantelor măsuri ce le va adopta pentru continua dez

voltare a agriculturii noastre socialiste, a întregii noastre economiiCred că sînt în asentimentul tuturor participanților ca să transmitem calde mulțumiri celor ce ne-au transmis salutul lor, să-i felicităm pentru realizările obținute în muncă și să le urăm sănătate si succese tot mai mari și pe viitor în munca și lupta lor nobilă închinată continuei înfloriri a scumpei noastre patrii, Republica Populară Romînă
Tovarăși,Reîntorcîndu-ne fiecare la locul nostru de muncă, să dăruim împlinirii sarcinilor ce ne revin toate eforturile noastre, toată priceperea, să punem toată pasiunea pentru a da viață hotărîrilor la care am fost părtași. Depinde de noi toți ca aceste hotărîri să devină o realitate vie. să dăm o nouă forță elanului care a cuprins într-un puternic șuvoi pe toți cei care cred cu toată ființa în viitorul însorit al omenirii, în socialism și în comunism, în pacea trainică între toate popoarele lumii.Ingăduiți-ne, dragi tovarăși, să vă felicităm cu prilejul zilei de 1 Mai, măreața zi a solidarității internaționale a celor ce muncesc, să vă mulțumim pentru participarea activă la această memorabilă sesiune, să vă dorim tuturora din toată inima sănătate, putere de muncă, noi și mari succese în activitatea dv.Declar închise lucrările celei de-a IlI-a sesiuni extraordinare a Marii Adunări Naționale.
(Cuvîntarea a fost subliniată prin puter

nice aplauze).

Gospodăriile agricole dePLOIEȘTI (coresp „Scînteii"), Lucrătorii din celo 26 gospodării de stat din regiunea Ploiești au raporlaf ieri terminarea semănatului porumbului. Folosirea întregii capacilăți de lucru a tractoarelor, buna organizare a muncii, aproviziona-
stat din regiunea Ploiești rea la timp a brigăzilor cu sămînță, combustibil și lubrifianți și organizarea schimbului II pe un număr însemnat de tractoare au contribuit la executarea a- cestei lucrări la timpul optim.

fin înlîmpinarea
Z i 3e i ï i n e r e f u § u b

CONSTANTA (coresp. 
„Scînteii"). — In cursul 
lunii aprilie, tinerii din 
regiunea Dobrogea au 
obținut realizări de sea
mă : au colectat aproape 
1000 tone fier vechi, au 
participat la acțiuni de 
defrișare, îndiguiri și te- 
rasări, redînd agricultu
rii o suprafață de 455 
hectare ; la curățirea și 
întreținerea a 32.000 hec
tare islaz; au extras din 
cariere și au transportat 
pe șosele cantitatea de 
13.790 mc piatră etc.

Frumoase rezultate au 
obținut tinerii din raioa
nele Medgidia, Tulcea, 
Hîrsova, orașul Con
stanta.

★

CLUJ (coresp. „Scîn-
teii"). — în adunări ale 
organizațiilor U.T.M. s-au

făcut expuneri pe tema 
„40 ani de muncă și 
luptă sub steagul parti
dului". Au fost organi
zate numeroase con
cursuri pe teme ca 
„U.T.M. — continuator
al tradițiilor de luptă ale 
U.T.C.-ului, ajutor al 
partidului în construcția 
socialismului".

Au mai avut loc în- 
tîlniri ale tineretului cu 
activiști de partid, cu 
scriitori etc.

în raionui Bistrița, prin 
munca patriotică a tine
retului, s-au curățat 2.500 
ha pășune, s-au executat 
lucrări de combatere a 
eroziunilor pe 25 ha. în 
raionul Cîmpeni tineretul 
a împădurit 48 ha.

în raionul Dej, tinere
tul a plantat peste 9000 
de pomi și a curățat și 
stropit pomii de pe 156 
ha.

----------------O® O----------------

Ș T B Bl I S P O TJ V E

Comentariile presei străine 
despre finala IL E. f. Æ

Toate marile agenții inter
naționale de presă au trans
mis știri, reportaje și comen
tarii pe marginea finalei tur
neului U.E.F.A., încheiat du
minică la București cu victoria 
tinerilor fotbaliști romîni. A- 
genția France Presse scrie în 
corespondența sa: „Tinerii ju
cători romîni, care au practi
cat un fotbal de excelentă ca
litate, au obținut o victorie 
cu totul meritată, datorită unui 
joc fehnic și plin de vivaci
tate. Iugoslavii, buni tehni
cieni, au construit un joc plă
cut la mijlocul terenului, dar 
au fost mai puțin combativi 
decît adversarii lor".

Transmițînd rezultatul fi

nalei, agenția „Associated 
Press" subliniază că echipa 
juniorilor romîni, în fața a 
peste 70.000 de spectatori, a 
repurtat un mare succes, cîș- 
tigînd ediția jubiliară a tur
neului U.E.F.A.

în comentariul său, agenția 
iugoslavă de presă „Tanjug" 
relevă jocul de înaltă clasă 
practicat în finala disputată 
pe stadionul „23 August“. 
Zecile de mii de spectatori 
prezenți la finală, transmite 
corespondentul „Tanjug“, își 
vor aminti mult timp de fa
zele palpitante ale acestei 
partide de fotbal cîșfigate 
de juniorii romîni.

(Agerpres)

Dinamo-Steaua 1—0
Ieri s-a disputat pe stadionul 

,23 August” întîlnirea de fot
bal pentru campionatul catego
riei A, dintre formațiile bucu- 
reștene Dinamo și Steaua. Vic
toria a revenit echipei Dinamo 
cu scorul de 1—0 (0—0) prin 
punctul înscris de Varga, din-

tr-o lovitură de la 11 m acor
dată jucătorilor dinamoviști de 
arbitrul M. Popa. In clasament, 
după 20 de etape, conduce Di
namo București cu 28 puncte, 
urmată de Steagul Roșu-Brașov
— 27 puncte și Petrolul Ploiești
— 24 puncte.

Kc/ TTiEÄTFCa Lg CL. ®
TEATRUL DE OPERA Șl BALET AL 

R.P. ROMTNE : TRAVIATA - (orele 
19,30). (Sala Palatului R.P. Romine) : LA
CUL LEBEDELOR - (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPfeRETA: 
Lăsati-mă să ciut — (orele 19.30).

TEATRUL NATIONAL „1. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : ANNA KARE
NINA - (orele 19.30) (Sala Studio) : FII
CELE — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru) : CÎND ÎNFLORESC MIGDALII — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : BĂIEȚII VE
SELI — (orele 20).

TEATRUL ..LUCIA STURDZA BU-

LANDRA“ : CAMERA FIERBINTE — 
(orele 19,30) (Sala Studio) : COSTACHE 
ȘI VIAȚA INTERIOARA - (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : MARELE FLU
VIU IȘi ADUNA APELE - (orele 20). 
(Sala pentru copii) : BAIATUL DIN 
BANCA DOUA - (orele 17).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — (o- 
rele 19 30)

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Sala Victoriei 174) : CONCERT 
IN RE... HAZLIU - (orele 20).

RADIO, marți 1 mai o In jurul orei 
8,30, pe programul I, va începe trans
miterea demonstrației oamenilor muncii 
din Capitală cu prilejul zilei de I Mai. 
Concert de muzică populară romînească 
— orele 14,10 — II e Radiorcportaj: 1 Mai 
la Moscova — orele 14,45 — II » Inter
pret de frunte ai muzicii populare ro- 
mînești — orele 15.30 — ! o Oaspeți so
vietici pe scena Teatrului de Operă și 
Balet al R.P. Romîne — orele 15.30 — 
II o Piese instrumentale de mare popu
laritate — orele 16,30 — I 9 Emisiune de 
versuri Închinate patriei și partidului — 
orele 16,50 — I ® Program <lc muzică 
populară romînească — orele 17.00 — II e

1 Mai În țară — orele 18,00 — Io Din 
cîntecele de luptă ale proletariatului — 
orele 18,15 — I o Formații artistice, lau
reate ale concursurilor de amatori pe 
țară — orele 19,30 — II o Versuri dedi
cate luptei pentru pace — orele 20.15 — 
I « Almanahul melodiilor — orele 21.00
— Io Poeții cîntă 1 Mai — orele 21,30
— Ho Dansuri populare din țări socia
liste — orele 21,40 — II o Frumusețile 
patriei cîntate de compozitorii noștri — 
orele 22,30 — II e Concertul pentru
vioară șl orchestră de Beethoven — o- 
rele 23,08 — I o Muzică de dans — orele 
23.10 — 0,55 - II.

POST-RESTANT : Patria (9,15; 11,30: 
14; 16,30; 19; 21,15), București (9,15; 11,30.; 
13.45: 16,45; 19; 21,15), 1 Mai (10; 12,15;
15,30; 18; 20.30). Alex. Sahia (9.30; 11,45: 
14, 16,30; 18,45; 21), 23 August (10; 12.15; 
14,30; 16,45; 19. 21,05), Libertății (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). ABSENȚA ÎNDE
LUNGATA — (cinemascop : — rulează la 
cinematografele: Republica (9, 11; 13;
15,15; 17,15; 19,15; 21,15), Elena Pavel (9.45; 
12; 14,15; 16,30; 18.45; 21). Gh. Doja (10; 12: 
14,15; 16,30: 18,45; 21). G. Coșbuc (10; 12; 
15; 17; 19; 21). ÎNTRE DOUA IUBIRI ru
lează la cinematografele Magheru (10,15; 
12; 15; 17; 19; 21). 1. C. Frimu (10: 12: 14; 
16; 13,15: 20,45), Miorița (10; 12; 14; 16,30; 
13.45; 21). PACE NOULUI VENIT rulează 
la cinematograful V, Alecsandri (15; 17; 
19; 21). MARELE RĂZBOI - cine
mascop : Lumina (10; 12,30; 15; 17,30;
20.30) . ÎNOTĂTORII rulează la ci
nematograful Maxim Gorki (10.30; 
12,30; 14,?0; 16,30; 18.30; 20,30)., EX
PRESUL DE SEARA : Central (10,30; 
12,30; 14,30. 16,30; 18,30. 20.30), Flo-
reasca (16; 18; 20). 30 Decembrie (16; 18; 
20). CÏNTECUL ÎNTRERUPT : Victoria 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Volga (10.30; 15; 17; 
19; 21). FILME DOCUMENTARE rulează 
la cinematograful Timpuri Noi în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21. 
ARME ȘI PORUMBEI : 13 Septembrie
(10; 12; 14). MUZICANTUL ORB ; 13 Sep
tembrie (16,30; 18,30; 20,30). S-A TNTIM- 
PLAT IN ZIUA SOLSTIȚIULUI : Tine
retului (16; 18,15: 20,30). ULTIMA RE
PRIZA : înfrățirea între popoare (15; 17; 
19; 21), Alex. Popov (9,30; 11.20; 13,10; 15; 
17; 19; 21), Arta (16; 18,15; 20,30). GARDIA
NUL : Cultural (15; 16,50; 18,40; 20,30),
Popular (15: 17; 19; 21). MILIONUL :
8 Martie (15; 17; 19; 21), Donna Simo (11; 
15; 17; 19; 21). PROFESIUNEA DOAMNEI 
WARREN : Grlvița (14; 16,15; 13.30; 20,45), 
C-tin David (15,30. 18; 20.30), M. Emi- 
nescu (15; 17; 19; 21). CASA SURPRIZE
LOR : V. Roaită (10; 12; 14,30; 16.30; 18,30;
20.30) , Aurel Vlalcu (15; 17; 19; 21). EX

PERIENȚA PRIMEJDIOASA: Flacăra 
(11; 15; 17; 19; 21), Luceafărul (15; 
17; 19; 21). ROSITA : Unirea (15; 
17; 19; 21). NANA rulează la cinema
tograful T Vladlmirescu (15; 17; 19).
DUPA DOI IEPURI : Munca (16; 18,15; 
20 30). CAVALERII TEUTONI - ambele 
serii : Moșilor (16; 19.30). PUȘTIUL ; 16 
Februarie (16; 18; 20). G. Bacovia (15; 17: 
19; 21). BĂTĂLIE IN MARȘ - ambele 
serii : Ilie Pintilie (15: 18.45), B. Dela- 
vrancea (16; 19.30) PRIMELE ÎNCER
CĂRI — ambele serii ; 8 Mai (15; 18.45). 
ROSEMARIE : N. Bălcescu (10; 15; 17; 
19; 21). VIZITA PREȘEDINTELUI : Olga 
Bancic (15.30; 18; 20,30). DE LA APENINI 
LA ANZ1 — cinemascop : Drumul Serii 
(16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 8.30 
— TRANSMISIUNEA DEMONSTRAȚIEI 
OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALA 
CU PRILEJUL ZILEI DE 1 MAI - ZIUA 
SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE A 
CELOR CE MUNCESC. Orele 19.00 —
PROGRAM FESTIV DE 1 MAI.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
șl 4 mai : Vreme răcoroasă, cu cer 
schimbător. Vor cădea ploi locale sub 
formă de averse. Vînt potrivit. Tempe
ratura in general staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 2 și plus 8 
grade, iar maximele între plus 8 și plus 
18 grade. Brumă locală în nordul țării 
șl în regiunea deluroasă.



MIHAI BENIUC

(Urmare din pag. I-a)

Fotomontaj de M. ANQREESCu.

In după-amiezile zilelor de 1 și 2 mai

I

luni și despre despre despre
ani. Vor- belșugul căile de politica

Smt unsprezece mii, deputați și oaspeți ai Marii Adunări Naționale, la sesiunea ei extraordinară, sub uriașa cupolă a celei mai cuprinzătoare săli din București, luminată sus de rdșul închis al smeurei prea coapte, străbătută de jur împrejur de lumina zilei prin pereții de sticlă. Au venit din Suceava, din Turnul Severinului, din Țara Oașului, din Dobrogea, din inima Ardealului, din șet ^JJe Dunării, de pretutindeni, la aceeași sărbătoare a victoriei noastre socialiste la sate : încheierea colectivizării agriculturii.A fost aleasă această sală. Ea va rămîne un loc istoric în viața poporului nostru. Aici, pentru întîia oară, în fața unei mulțimi de oameni atît de numeroase și de reprezentative, primul' secretar al Partidului Muncitoresc Romîn și președintele Consiliului de Stat, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a rostit : în Republica Populară Romînă socialismul a învins definitiv la orașe și sate 1A răsunat uriașa boltă a sălii de uralele celor unsprezece mii. Căci n-a fost altă biruință mai mare a ponorului muncitor, în curs de multe yeacuri, pe această parte de lume, la Dunăre și Carpați.Alianța muncitorimii cu țărănimea, sub călăuzirea partidului, sub steagurile lui glorioase, purtate de comuniști, a schimbat fața țării, a deschis porțile viitorului, a trasat

calea fericirii pentru toți cei ce muncesc.Pe straiele sărbătorești, din care albul strălucitor vorbește parcă de lumina primăverii, dar și de lumina anilor care vin, la pieptul fiecărui țăran sclipește cu licăr auriu frumoasa medalie „în cinstea încheierii colectivizării agriculturii 1962", turnată ca din substanță solară. Ce minunat se îmbină cuvîntul de pe buzele lor, în care grăiește conștiința socialistă, viața nouă, cu vest- mîntul curat adus parcă din străfundurile istoriei. Sînt unsprezece mii și reprezintă milioane, un popor, o țară. Unsprezece mii, cinstiți cum se cuvine, stînd împreună cu deputății lor, cu guvernul lor, cu partidul lor și vorbind despre treburile zilei de azi, de treburile zilei de mîine, de poimîine, de peste besc siguri de ei din casele lor noi, a spori recoltele,statului în problemele agriculturii. E un amplu schimb de păreri, o dezbatere competentă, întemeiată pe ani și ani de experiență, pe tehnică, pe știință agricolă, pătrunsă de spiritul răspunderii pentru înflorirea țării, pentru pîinea poporului. Priceperea și dragostea de patria socialistă își dau aici mîna. Ei au adus
■O© O-------------- ——

lioane de oameni? În avangarda luptei pentru pace, pentru interesele vitale ale celor ce muncesc se află neînfricatele partide comuniste și' muncitorești. ----în epoca noastră, socialismul devine factorul hotărîtor al dezvoltării istorice. Unitatea indestructibilă a țărilor socialiste, unitatea partidelor comuniste și muncitorești sub steagul marxism-leninismului și al internaționalismului proletar, constituie chezășia de nădejde a creșterii forțelor păcii, democrației și socialismului în lumea întreagăjDe la 1 Mai anul trecut, noi state independențe au apăruFpe harta Africii, a luat sfîrșit dominația colonială în Goa, Daman și Diu, crește lupta pentru independență a popoarelor Americii Latine, însuflețite de exemplul Cubei eroice ; acordurile franco-algeriene de la Evian reprezintă o mare victorie a popoarelor algerian și francez. Totul arată că lupta de eliberare a popoarelor

cheierea Tratatului de pace german și normalizarea situației din Berlinul occidental, pentru dezvoltarea colaborării internaționale, pentru realizarea unor acorduri regionale, a unor relații de bună vecinătate și pace între statele din diferite zone ale lumii — așa cum a propus guvernul romîn cu privire la Balcani.Desigur, mai sînt în Occident capete înfierbîntate care se cramponează de falimentara politică „de pe poziții de forță" și intensifică încordarea internațională. Sfidînd voința popoarelor, S.U.A. au reluat exploziile nucleare în atmosferă și și-au asumat astfel o grea răspundere în fața omenirii care condamnă cu severitate acest act nesăbuit.Dar în zilele noastre imperialismul nu mai poate hotărî soarta popoarelor. Forțele păcii și socialismului precumpănesc asupra forțelor imperialismului și agresiunii, ceea ce face posibil ca, prin lupta unită și hotă- rîtă a popoarelor, un nou război mondial să poată fi preîntîmpinat, mîna agresorilor să poată fi oprită,

primavara din toate cîmpunle țarii, concentrînd-o sub gigantica boltă a sălii și au logodit-o cu viitorul fericit al poporului.Nu știu de unde, o rîndunea s-a rătăcit în vasta încăpere, vestind parcă și ea această primăvară, care este nu numai a naturii ci și a unui popor. Sînt unsprezece mii... Și gîn- d.ul te fură îndărăt. Tot unsprezece mii erau... A trecut ceva mai mult ca jumătate de secol de-atuncea. Anul 1907. Cereau dreptate de la boieri, de la moșieri. Boierii i-au spintecat, au ciuruit cu gloanțe unsprezece mii dintre ei, i-au tăvălit în sînge. Cele unsprezece mii de- atunci, din inima celor unsprezece mii de acum se ridică și acuză cumplitul trecut, osîndit pe de-a pururi de oamenii muncii, zdrobit în tot ce avea el dușmănos pentru viață, în tot ce putea dăuna viitorului țării, înlăturat și-nlocuit pe veci de popor cu noua orînduire a muncii drepte, sub steagul victoriilor leniniste.Socialismul a învins la orașe șl sate — s-a rostit în fața Marii Adunări Naționale, a celor unsprezece mii, a întregului popor, vineri 27 aprilie 1962, în locul pe unde la 23 august 1944, sub flamurile desfășurate ale partidului, se desfășura una din hotărîtele bătălii pentru eliberarea țării, împotriva dictaturii fasciste și a cotropirii hitleriste. „A învins socialismul 1" — strigă cei unsprezece mii, cu tăria piepturilor deprinse a respira aerul liber al acestei țări. „A învins socialismul 1" — ar striga, răzbunați, să poată învia pe-o clipă, cei unsprezece mii din 1907. „A învins socialismul 1* aclamă plină de avînt o țară întreagă, veacuri de-a rîndul năpăstuită, dar acum eliberată pe totdeauna de jugul exploatării omului de către om.Văzută de afară, cupola sălii celor unsprezece mii pare de argint în lumina soarelui. Visez acel an, cînd poate în același loc ori poate în altul, sub o cupolă de aur, primul secretar al partidului, în fața poporului, va vesti : Comunismul a învins definitiv în Romînia 1

I
1»

nu poate fi stăvilită, că rânduielile pacea să fie salvgardată, -u-----x:„----'-"jiA PopQȚiîT^---- "ae oa- credere viicolonialiste sînt sortite pieirii.Astăzi, sute de milioane__ ____meni din toate țările își exprimă, voința hotărîtă de a :Uniunea C 11", ?.. ________ , ____..________  ... ____ ,celelalte țări socialiste luptă con- 1 care luptă- pentru idealurile nobile secvent pentru unirea forțelor pă- ale păcii și progresului alte sute și cii, pentru soluționarea pașnică a problemelor litigioase, pentru statornicirea și consolidarea principiilor coexistenței pașnice. înalta răs- ............prindere a țărilor socialiste față de \mûïr*ata§àffiëiïtüT față de~politîca destinele omenirii își găsește o nouă ;de pace a partidului și guvernului expresie în tenacitatea cu care re- ~~ prezenfanții lor la tratativele de la Geneva depun eforturi pentru realizarea unui acord în problema vitală, a dezarmării generale și totale. Țările socialiste militează neobosit pentru lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial prin în-

—nostru privește cu îri-_________ viitorul. El pășește ferm în rmdürile puternicului lagăr al țări-XXX, a apăra paceaj lor socialiste,..care cuprinde peste Sovietică, R. P. Romînă? I un miliard de oameni și"‘alături de
sute de milioane de oameni din toate țările. —Cu prilejul zilei de 1 Mai, poporul romîn își va demonstra o dată mai1 romîn își va demonstra o dată mai \mult atașamentul...față de politica\de pace a partidului și guvernului nostrûTnpîicTeïii'a cu popoarele frățești ale lagărului socialist, solidaritatea activă cu toale__forț.ele.. luptătoare pentru 'țtaee^șT’progres, hotărîrea fermă de a-și înzeci eforturile pentru a face să crească contribuția- sa la .victoria. ca-u-zer-păcii și socialismului în lumea întreagă.

In după-amiezile zilelor de 1 și 2 
mai vor avea loc bogate manifestări 
cultural-artistice pe estradele din 
parcuri și piețe, la teatrele de vară, 
în pădurile din jurul Capitalei, la 
cluburi și cămine culturale. Cu multe 
săptămîni înainte formațiile artistice 
profesioniste și. .do amatori și-au pre- , 
gătit spectacolele pe care le vor pre
zenta în fata bucureștenilor.

La teatrele de vară. Pe scenele tea
trelor de vară din parcurile Herăstrău, 
N. Bălcescu, Libertății, 23. August vor 
evolua numeroase formații artistice 
din întreprinderile și instituțiile ora
șului. Spectatorii vor asculta corul 
uzinelor „23 August”, orchestrele și 
soliștii fabricilor „Electronica” și ,,A- 
desgo”, vor vedea echipa de dan
suri a „Casei Scînteii” și multe al
tele. Pe aceleași scene vor prezenta 
spectacole și teatrul ,,C. Tănase”, Tea
trul de Operă și Balet, corul și or
chestra radio-televiziunii, 
„Electrecord”, Ansamblul 
Programele se vor succeda 
tîrziu.

Pc estradele din piețe, 
parcuri.

formațiile 
S.P.C. etc. 
pînă seara

pădurl și
Pe estic,da din Piața Repu

blicii vor cînta corul Radio, fanfara 
M.F.A., vor prezenta programe for
mații artistice ale Teatrului de Ope
retă, Teatrului „C. Tănase”, ale Fa-

bricii de confecții și tricotaje-Bucu- 
rești, orchestra populară a casei ra
ionale de cultură N. Bălcescu și al
tele. în afara estradelor existente în 
parcul Herăstrău, pe lac s-au ame
najat estrade plutitoare pe care se 
vor prezenta spectacole surpriză.

Programe artistice vor mai fi pre
zentate 
nache, 
tradele 
Vitan, 
formații artistice profesioniste și 
amatori vor da spectacole.

Carnavalurile tineretului. Pentru 
neret s-au organizat carnavaluri 
locuri pitorești. Un astfel de carna
val va avea loc în parcul Herăstrău, 
o seară distractivă urmată de dans s-a 
organizat pe Insula trandafirilor. Car
navaluri vor mai avea loc la școala 
medie nr. 34 și la casele de cultură 
ale tineretului ' din raioanele T. Vla- 
dimirescu, 16 Februarie, Grivita Ro
șie și N. Bălcescu.

In piețele Obor, Unirii. Banu Man
ta, Ferentari, Rahova vor fi 
täte filme artistice.

La toate casele de cultură 
neretului, în multe școli și 
vor avea, loc manifestări 
tistice închinate Zilei tineretului din 
R.P. Romînă.

l|J) riveliștea din jurul principalei porfj 
aS a orașului — Gara de Nord e a-

în pădurile Pustnicul, Andro- 
Băneasa, Mogoșoaia.. Pe es- 
din parcurile 8 Mai, Izvor, 

Parcul Copilului etc. zeci de 
de

ti- 
în

prezen-

ale ti- 
cluburi, 

cultural-ar-

ceastă poartă — recomanda 
mandă Capitala.

Descins din tren, călătorul 
oară încerca senzația de a fi 
de pe un chei și cufundat cu de-a sila 
înfr-o apă repede, tulbure, cu aluviuni 
de cea mai dubioasă proveniență. Abia 
reușea să cuprindă cu privirea imaginea 
dezolantă a maidanului din față, de pe 
Dinicu Golescu, pentru că zgomotoasa 
bulboană îl rostogolea în vălmășagul pe
striț al Căii Negustorilor.'.'. Stridentă lume 
revărsată de-a lungul unor trotuare în
guste, zbătîndu-se într-o concurență con
vulsionată care nu lăsa nimic neutilizat, 
de la ochiada de tango sentimental pînă 
la cascada de superlative răcnite în ure
chea lui gură-cască intimidat. Mărunțeii, 
plevușcă, fără firmă la prăvălie și fără 
registru comercial, intrau direct cu dege 
tele în buzunarul clientului, cu osebire 
provincial. Ceilalți, barosanii, își sporeau 
veniturile în progresie geometrică și le
galizată : ei ofereau. Fie drojdie de butoi 
dată prin apă de la cișmea, adică „beu- 
furi alese", fie' pînzeturi și încălțăminte 
putrede, vasăzică chilipiruri, fie, pentru 
răsfăț sufletesc, imaginea lui Frankenstein 
pe pînză. Ofereau, vindeau. Cinstit, ne
gustorește. Și priveliștea aceasta le re-

fi

de 
fost

■sniaa

reco-

odini- 
smuls

cele 'douăsprezece șiruri ele ferestre «te 
blocului turn, Iar în ele se reflectă, în 
sensul cel mai propriu cîț și în cel mai 
larg al cuvîntului, imaginea uzinei socia
liste. Că istoria nu se învață numai, din 
cărți — Bucureștiul nostru o dovedește 
cu prisosință.

De la capătul din spre Calea Victoriei, 
Grivița o pornea boierește ; sfîrșea — se 
știe cum. Treptat agoniza în beznă : can
delabrul cu sute de lumini jucînd în apele 
cristalului de Murano se prefăcea, pe 
drum, în bec chior, lampă cu petrol și 
gazornifă. Puncte pe aceeași linie 
dreaptă. Intre ele distanțe de cîțiva kilo
metri, uneori nici atît, Cam de pe la po-

Noul procedeu era gata. Șase luni își bătuseră capul cu el ingineri dintre cei mai buni. Un procedeu rar : e drept, era folosit și acum patru mii de ani, la fabricarea podoabelor, a pieseloT de artă, dar adap- tared lui la turnarea în serie a rotoarelor și a altor piese de pompă era un lucru nou pentru acest gen de piese.Și foarte important. Pompa are o însemnătate mare pretutindeni, de la manevrarea acelui fluid fără de care nu iese aurul recoltelor — apa •— pînă la instalațiile de răcire ale reactoarelor atomice. în acest domeniu, atît de simplu la prima vedere, există mii de subtilități : în lupta dintre apă și metal, care va dura zeci și sute de mii de ore, fiecare cută a metalului capătă o importanță de nebănuit. în acest domeniu n-ai salturi spectaculoase, cum se întîmplă în sectoare mai noi : fiecare unu la sută spor în -performanțele pompei se smulge cu greu. Or, posibilitatea de a crea, și pentru pompele mici, rotoare cu palete dublu curbate, urca dintr-odată cu rreo cinci-șase la sută performanțele realizate pînă atunci.Satisfăcuți după șase luni de eforturi, plimbîndu-și mîna peste suprafața netedă a pieselor ca peste un obraz proaspăt ras, inginerii și tehnicienii uzinei de pompe și mașini agricole din București nu bânùiau că ultimul capitol al luptei n-a fost nici pe departe încheiat ; că, la eforturile atîtor minți, trebuia să se adauge și acela al factorului numit uneori, atît de impropriu, „mînă de lucru" ; și că ultimele pagini ale acestei povești adevărate aveau să fie scrise zilele acestea, în preajma lui 1 Mai, în întrecerea socialistă.
★Ce este aici ? Turnătorie sau atelier de sculptură ? în două încăperi separate ale turnătoriei, brigada lui Crama lucrează niște ciudate forme de ceară : par piese de sculptură decorativă, modernă. Mai tîrziu le am revăzut, aceleași, întrupate în fontă. Ieșeau din turnare netede, nu era nevoie să se finiseze decît niște suprafețe foarte mici la exterior,

...La început, oamenii brigăzii lui Ștefan Grama dădeau mai puțin de două sute de piese pe lună. Procedeul e atît de avantajos, piesele obținute erau atît de folositoare, încît în faza aceasta, încă experimentală, numărul rebuturilor nu atîrna prea greu. Numai că familia de pompe Lotru, Cerna, Criș — creatorii lor numesc „familie" fiecare tip principal — cerea mereu piese din acestea netede, cu palete dublu curbate, piese care fac viața pompei mai ușoară și îi măresc randamentul. Pofta familiilor era de nesăturat: era pofta agriculturii socialiste în plină dezvoltare, care are nevoie de pompe, erau nevoile atîtoi sectoare în plin avînt. De la o producție de-o. sută-două de piese pe lună, s-a ajun3 la patru mii și mai bine 1Ca să le produci, totul depindea acum de „mîna de lucru". S-au introdus unele mecanizări mici, parțiale. Iuțeala de lucru a oamenilor a sporit. Se pierdea timp și cu organizarea, curățenia, ordinea la locul de muncă ; atunci, după ce s-a sfătuit, brigada a hotărît să introducă o rotație și la această treabă, o diviziune mai strictă a muncii. Curînd, oamenii brigăzii lui Grama au observat că, în loc să lucreze cu cîte o jumătate de matriță odată, pot lucra și cu patru jumătăți. Sculpturile acelea ciudate de ceară, formate mai multe dintr-o dată, începuseră parcă să zboare : era nevoie de patru mii de piese pe lună. Numai că rebuturile, neglijabile la început, cînd era vorba de puține piese, începuseră acum să atîrne greu, în întrecerea socialistă, unde calitatea joacă rolul principal, brigada lui Grama era cu mult în urma celorlalte brigăzi ale turnătoriei. Diferiți tehnicieni urmăreau munca, analizau cauzele, fără să poată stabili ceva precjs. Era clar : ultimul capitol al luptei încă nu fusese scris.
★Grama e un om înalt, bine legat, în vîrstă de 38 de ani. E un muncitor ca atîția alții, ordonat, meticulos, dornic să dea dît mai mult ; • membru de partid ; lucrase o vreme

în altă parte, dar a stăruit să i se dea posibilitatea să lucreze într-un sector unde să-și poată folosi 9nergia, dorința de muncă. Și iată, nu se putea plînge că n-are greutăți 1 Cine nu știe cum te poate scoate din răbdări ur\ .rebut, cînd nu i se poate descoperi cauza: te uiți foarte atent, piesele sînt lucrate riguros la fel, și totuși unele ies bune, iar altele, cînd trebuie să capete ultimul retuș, se gîrbovesc deodată, inexplicabil. S-a uitat în cărți, dar unde să găsești lămuriri pentru o metodă care nu se aplica nicăieri la astfel de piese ?... Bătea cu ciocanul crusta, forma de modelaj, o spărgea, îi cerceta intrigat structurile. Pastele, instalațiile, totul a fost cercetat minuțios — și fără nici un rezultat.

In pragul lui 1 Mai, Iancu- Căpraru a trecut pe la brigada lui Ștefan Grama să vadă cum merge lucrul, lată-j pe șefii celor două brigăzi discutînd despre me
todele lor de muncă.

Trecuseră săptămîni de încercări, luni, brigada lui Grama rămînea ultima pe graficul întrecerii și șeful ei, un comunist tenace care nu voia să se dea bătut, se învîrtea prin turnătorie la celelalte brigăzi, sfă- tuindu-se cu oamenii, căutînd analogii între munca lor și a lui. Și așa i-a venit o nouă idee. Forma are un „butuc", un suport care este totodată pîlnia prin care torni metalul în formă.— Să schimbăm poziția butucului 1 Să schimbăm rețeaua de turnare 1Unii tehnicieni au obiectat, pe drept cuvînt, că nu poate fi vorba de nici o diferență : e aceeași piesă, același metal, și ori că metalul intră pe o „ușă", ori că intră pe alta, tot acolo ajunge, la fel se întărește. Să încercăm totuși cu o piesă-două ; la urma urmei, ce ne costă ?Și au încercat. Pe măsură ce urmăreau piesele turnate cu butuc inversat, se convingeau că numărul celor rebu- tate scade 1 Ajungeau la freză, pentru o ultimă și mică toaletă ; în loc să se strîm- be ca înainte, ră- mîneau drepte. Punctul de strangulare fusese lichidat; multe pompe aveau să capete mai repede această inimă blindată, acest rotor șiret, cu palete dublu curbate, neted, care știe să „apuce" apa mai bine decît oricare altul....însă... însă și ceara avea ciudățeniile ei. Erau modele simple de ceară care parcă ar fi fost vii : după ce le lucrai și le lăsai să șadă liniștite șl să se întărească, prindeau să se miște singure, să-și schimbe

forma. Toate încercările de a liniști ceara, schimbîndu-i compoziția sau modificînd modul în care este modelată, nu duceau decît la alte buclucuri. Ea trebuia lucrată așa și numai așa — și totuși trebuia „convinsă" să nu-și mai schimbe forma, să nu mai „corecteze" munca oamenilor din brigadă. Aici, Grama a găsit iarăși ce trebuia. Din nou o idee simplă, de practician, care se naște acolo, la fața locului, în turnătorie. A confecționat niște dispozitive mici de metal, cam ca acele „presse-papier" folosite la birou ca să apeși sub greutatea lor hîrtiile. Numai că forma lor era adaptată nevoilor modelului de ceară ; un fel de mici arcuri de triumf care se sprijineau cu piciorușele lor pe suprafața cerii, silind-o să se astîm- pere.„Mîna de lucru", brigada lui Grama, își spunea cuvîntul : de la nivelul ei vechi, cifra rebuturilor a fost silită să coboare de-a berbeleacul, a fost înghesuită sub coeficientul admis, de șase la sută, ca apoi, pe panoul care înfățișează rezultatele întrecerii pe prima decadă a lunii aprilie, să apară scrisă categoric, cu vopsea albă, o altă cifră : zero ! în turnătorie e altfel decît, să zicem, la strungărie ; în faza actuală a tehnicii, rebutul nu poate fi eliminat complet, deși pierde mereu teren. Totuși, și în decadele următoare, primele calcule a- rată că brigada dă tîrcoale tinor cifre nu departe de zero. Asta n-a făcut-o „mîna de lucru", ci mintea iscoditoare dindărătul acestei mîini: a făcut-o mintea unor muncitori care se gîndesc la întinderile agriculturii socialiste, care lucrează și învață cot la cot cu tehnicienii și inginerii, pentru a „pompa" mai repede utilaje perfecționate în toate sectoarele unde este nevoie de ele.Calculele sînt în curs pentru ultimele zile ale lui aprilie. Pentru titlul de fruntașă în întrecerea socialistă pe turnătorie candidează în primele rînduri echipa lui Iancu Căpraiu, care lucrează piese în forme de pă- mînt, și cea a lui Ștefan Grama, cu tehnica modelelor ușor tuzibile. Rezultatul întrecerii s-ar putea să fie dat chiar la ora cînd citiți aceste rînduri.
SERGIU FARCAȘAN

comanda p.e altele, nu deosebite în esen
ță, din spre Obor, Piafa Mare, Lipscani, 
Ferentari...

Fost-a. Descins din tren, călătorul de 
astăzi se simte ispitit Să-și amîne pentru 
cîteva clipe treburile și să zăbovească 
pe o bancă din primitorul părculef ale 
cărui alei i se aștern în față. Aici își va 
putea plimba în voie privirile asupra 
modernului coridor de blocuri — prefață 
parcă al unui șir întreg de capitole din 
noua urbanistică a Capitalei. Priveliștea 
din jurul principalei porfi a orașului re
comandă construcțiile din Piafa Palatului, 
pe cele din Floreasca, din Mihai Bravu, 
de pe magistrala Nord-Sud, din Balta , , .
Albă, Drumul Taberei, de pe Aleea To-'' dul Basarab încolo, unde se curma ima- 
nola, de pe -Magheru, de lîngă Cișmigiu. 
Excavatorul și rriTîtria — și nu numai 
ele ; e vorba și de concepția asupra 
vieții a mînuiforilor acestor unelte — au 
modificat și vechiul peisaj.moral al uita, 
tei Căi a Negustorilor, asanînd, secînd 
acea zgomotoasă și dubioasă bulboană.

Fost-a. A înflorit, în locul ei, părcule- 
țul acesta care adună o altă lume ; aici, 
printre covoarele verzi împodobite cu 
chilimuri florale, deslușești fără ezitare 
privindu-i pe acești oameni în clipele 
lor de tihnă, crîmpeie de viață. '

Grivița în scurte secvențe...
Se tratează dintr-o pungă cu mere 

niște tineri zidari. Ii arată salopetele cu 
I urme de var sau, pentru exactitatea de

taliului, urme de vinacet. Abia au ieșit 
de la lucru, nu-i greu de ghicit că vin 
de pe șantierul de lîngă Podul Basarab; 
Cum stăm, frate, cu Rapid, că joacă du
minică în deplasare ?.. îl provoacă ei la 
discuție pe vecinul de bancă, ceferist în 
uniformă. Omul ține alături o servietă 
cam fumegăită. A venit din cursă. Mai 
încolo, banca bunicufelor. Torc vorbe. 
In landouri, dormitînd sub soarele căl
duț de april, cei mai tineri locatari ai 
blocurilor dimprejur ce fac î Cresc. O 
generație care ne va crede pe cuvînt 
cînd vom povesti despre acea Grivifă 
pe care ei nu vor fi văzut-o niciodată.

~BE atăl unuia dintre copii, în drum 
HIS spre casă, se abate să vadă dacă 

bunicuța e la post. Și are chef de vorbă. 
De un an și jumătate s-au mutat aici, 
vis-à-vis, vedeți ? In blocul ăla, la patru. 
Stătuse pînă atunci în Crîngași, lîngă 
Groapă, dacă știu eu pe unde vine asta. 
De mic a stat el acolo. Bătrînul, bărbatul 
bunicuței,- era cazangiu la Ateliere. S-a 
prăpădit de plămîni. Cîf e de-atunci ? 
Mult. Coșmelia de unde s-au mutat nu mai 
e ; a luat-o excavatorul în dinți. Dar, po
vestește omul, nimic nu-mi stăruie așa în 
minte de pe vremea cînd «ram copil, 
ca acoperișul. Inălfam zmeul și vedeam 
acoperișul ăla din carton, gudronat iar pe 
el, răspîndite, cîteva cărămizi. Bătrînul 
le așezase, că mai înainte, înfr-o iarnă, 
luase vijelia acoperișul.

Asculfînd povestirea, privirea îmi urcă 
instinctiv spre acoperișul blocurilor dim
prejur. Deasupra, profilat pe cer, un ne- 
sfîrșit șir de T-uri ca niște exerciții de 
caligrafie pe o pagină dictando. Mă uit 
la copilul din landou: lui, imaginea aco
perișului din copilărie îi va apărea sub 
forma acestor antene de televiziune.

In .mijlocul părculefului, la întretăierea 
aleilor, răsărită dintr-un covor de pansele 
ivorii, o placă de marmură. Scrie pe ea 
că în acest loc se va ridica un monument 
în amintirea eroicelor lupte ale munci
torilor de la Atelierele C.F.R. Grivița și 
a luptătorilor ceferiști uciși din ordinul 
guvernului burghezo-moșieresc în februa
rie 1933.

Se va înălța un monument...
Dar el se și înalță I Reîntinerită, bă- 

trîna Grivifă, leagăn al luptelor ceferiste, 
stă mărturie Dintr-un capăt al ei în celă
lalt, au fost ridicate și se mai ridică încă 
zeci de blocuri — și despre fiecare se 
poate spune, știind pe locul căror cocioa
be se înalță și cine sînt locatarii cărora 
li s-au înmînat cele cîteva mii d chei, 
că reprezintă, într-un fel anume, un mo
nument. Chiar peste drum de poarta 
Atelierelor, unde șiruri de puști s-au a- 
țintit într-un februarie sticlos, se înalță

ginea Griviței „prospere” și strălucirea 
agresivă a briliantului fals, sărăcia co
bora treaptă după treaptă spre podul 
Constanja.

i-amintesc de niște spelunci ale că- 
_ ror firme — deși nu din colecția 

celor mai expresive, dar asta nu are aici 
importantă 
lei", ..
N-ar mai fi meritat să fie măcar pome
nite. Dar pe aceleași locuri s-au deschis 
magazine moderne : Flori, Confecții, . Li
brăria noastră, Cartea la locul de muncă, 
Așchiufă (dulciuri, jucării, costumase 
pentru copii), Tehnometal (frigidere, ra
dio, mașini de spălat rufe). Nici acestea 
nu se mai cer poate amintite, într-afît 
de firească ni se pare existența lor. Mă 
gîndesc însă la ceea ce ar fi zis odini
oară patronul lui ,,încurcă Lume”. Desi
gur și-ar fi zis : Flori? Cărți? Radio? 
Haida-de, faliment curat I

Și nu și-ar fi greșit, la vremea aceea, 
socotelile. Știa el ce știa. Negustor.

Exact pe aceleași locuri, mergînd în 
aceeași direcție, un necunoscător al prin
cipiilor urbanisticii socialiste ar rămîne 
astăzi dezorientat: încotro e centrul ? 
Căci de la Podul Basarab înainte blocu
rile par din ce în ce mai înalte și mai 
atrăgătoare. A crescut Grivița, s-a înăl
țat ; odinioară casele acestui raion — 
nouă din zece — aveau doar par
ter. Spre fosta Piafă Chibrit „densitatea" 
blocurilor sporește... Și, deodată, iată-ne 
lîngă podul Constanța. Se deosebesc 
prin ceva blocurile de aici de cele de 
la capătul central al Căii Grîvifei î Ade
vărul e simplu și trainic și frumos expri
mat în beton, fațade pastelate, balconașe 
cochete și străvezii : Grivița nu mai are 
periferie. Nu rrrai agonizează pe undeva 
în beznă. Devine una, aceeași peste tot, 
ca apele unui fluviu.

Ea mai are, de o parte și de alta, 
niște sateliți. Unul dintre ei e cartierul 
Giu|ești .care șterge de pe harta Capi
talei groapa de odinioară a lui Lăpt-aru. 
Cînd spui groapă orice epitet e palid șl 
de prisos... Copiii zburdă aici pe vaste 
spații verzi, ce se întind între clădirile 
vopsite în culori deosebit de vii și de 
luminoase. Nu știu dacă anume asta au 
avut în vedere arhiteefii, dar ei au reu
șit să aducă desfătarea culorii într-un 
colț de București- unde cenușiul caselor, 
al putredelor zaplazuri stăruia în inimi 
ca b otravă, Pe actul de deces al gropii 
stă și luminoasa iscălitură a culorii.

ateliful celălalt, Pajura-, s-a plasat 
pe orbita noii hărți a Capitalei, în 

spatele Casei de cultură a tineretului din 
raionul Grivița Roșie, întregind prospeți
mea acestor locuri care găzduiesc unul 
dintre cartierele noi, ajuns acum veteran: 
Bucureștii Noi. Răzbind pîrloaga, Pajura 
încearcă parcă prin zborul ei constructiv 
să apropie puncte ale Capitalei ce pă
reau odinioară atît de îndepărtate. La 
una din aripile Pajurei albește acum, 
mai aproape decît oricînd, silueta Casei 
Scînteii și strălucește,, argintie, cupola 
Pavilionului Expoziției Economiei Națio
nale. Blocurile acestea nu au monument 
talitatea celo' de pe Grivița, ceea ce e 
și firesc ; ele par vilele unei așezări da 
prieteni. O stradă se numește a Pecetei : 
soarta periferiei, cu tot ceea ce însemnă 
asta odinioară, e și aici pecetluită.

Monumentul ? Se înalță.

VICTOR VÎNTIJ

spuneau cam totul : „La 5 
„La Gheorghifă încurcă Lume".
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Din lupta oamenilor muncii Noi Ieurca|i ai premiilor 
internaționale Lenin „Pentru 
întărirea păcii intre popoare"

Numeroase acțiuni de protest împotriva
experiențelor nucleare efectuate
Demonstrații în fața Casei Albe

de 1II. A.

în țările capitaliste
„Pentru pîine și libertate,

împotriva războaielor coloniale !“Corespondentul din Lisabona al agenției France Presse anunță că în principalele centre industriale din Portugalia, organizații de muncitori, funcționari și tineret au difuzat manifeste în care cheamă pe oamenii muncii să participe în număr cît mai mare la demonstrațiile 
de 1 Mai „Pentru pîine și libertate, 
împotriva războaielor coloniale 1".In același timp, studenții au a- nunțat că vor marca ziua de 1 Mai

demonstrații antiguverna- Guvernul a luat măsuri acestedat un
prin noi mentale, severé pentru a împiedica demonstrații.Ministerul de Interne acomunicat în care, sub pretextul ridicol al „apărării libertății muncii", arată că în întreaga țară vor fi luate cele mai aspre muncitorilor care 1 Mai. măsuri împotriva vor manifesta de

O victorie a (orfelor 
progresiste din EcuadorGuvernul recenta sa interzicerea de stradă, vernului este apreciată în Ecuador ca o importantă victorie a forțelor progresiste din țară.

Ecuadorului a revo.cat hotărîre cu privire la demonstrațiilor politice Această hotărîre a gu-
înfruntând acțiunile 

spărgătorilor de grevăZiarul „Tunfan", apare la că mun-

MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS Comitetul pentru premiile internaționale Lenin a decernat premii internaționale Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare“ pe anul 1961 următoarelor
Nkrumah, om de stat din Republica Ghana, Pablo Picasso, pictor și reprezentant alFranța ; Istvan Dobi, om de stat din R. P. Ungară ; Faiz Ahmad Faiz, poet și reprezentant al vieții publice din Pakistan ; Olga Poblete de Es
pinoza, reprezentantă a vieții publice din Chile.

★Comitetul pentru premiile internaționale Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare“ a adoptat în ședința sa din 20 aprilie o declarație în care invită pe toți laureații acestui premiu să participe la Congresul, mondial pentru .dezarmare generală și pace și să-1 sprijine pe toate căile.

persoane : Kwame

vieții publice din

Amplă mișcare grevistă înSindicatul marinarilor din Japonia, care reunește 120.000 de oameni, a declarat spre sfîrșitul lui aprilie o grevă de 7 zile. La 30 aprilie, în porturile Japoniei staționau inactive 527 nave. Greviștii au cerut majorarea salariilor, reducerea zilei de muncă și îmbunătățirea condițiilor de muncă.La chemarea sindicatului, la 23 a- prilie au încetat lucrul marinarii de la 240 de companii de navigație din Japonia. în 52 de porturi ale țării, inclusiv Tokio, Yokohama, Nagoia, Osaka activitatea a încetat complet timp de 7 zile. 200 de echipaje au refuzat să iasă cu vasele în larg.în ce privește amploarea ei, a-

maceastă grevă constituie cea mai importantă acțiune a marinarilor japonezi din ultimii cîțiva ani.Și alte categorii de oameni ai muncii din Japonia se află în grevă. Sindicatul lucrătorilor transporturi „Kavasaki Bus" a organizat la grevă de 12 ore. Din peste 300 de autobuze scoase din garaj.
societății de Turumi Rinko 30 aprilie o cauza grevei nu au fost

careTaipe (Taivan), relatează citorii de la întreprinderile de construcții navale din Keelun, aparți- nînd unor capitaliști americani, au declarat o grevă do trei zile în semn de protest împotriva salariilor scăzute. Același ziar relatează că 600 de mineri de la minele din Keelun au declarat, de asemenea, grevă.O grevă asemănătoare au declarat și cei 700 de mineri de la minele din apropierea orașului Taipe. Greviștii se opun cu hotărîre acțiunilor spărgătorilor de grevă.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — Agenția Associated Press relatează despre numeroasele acțiuni de protest împotriva reluării experiențelor nucleare în atmosferă de către S.U.A., care au avut loc la Washington, Denver, Cedar Rapids (Iowa), Miami, Madison (Wisconsin), Los Angeles. La Berkeley (California), poliția a operat arestări în rîndul demonstranților.Aproximativ 800 de persoane au organizat pichete în jurul Casei Albe purtînd pancarte cu inscripții împotriva reluării experiențelor cu arma nucleară de către S.U.A. Poliția a intervenit pentru a îndepărta pichetele din apropierea Casei Albe.Aceeași agenție relatează că organizația „Americanii adepți ai acțiunilor democratice" a adoptat în cadrul ședințelor de închidere a conferinței sale anuale o rezoluție în care declară : „Regretăm relua
rea experiențelor nucleare. Cerem 
—- »O© =? -------' ~.

continuarea tratativelor în vederea 
interzicerii experiențelor nucleare, în 
special în vederea unui acord care 
să interzică experiențele în at
mosferă fără prevederi de inspecție, 
întrucît aceste experiențe pot fi de
tectate".

Miting la TokioTOKIO 30 (Agerpres). — La 28 a- prilie s-au împlinit 10 ani de la intrarea în vigoare a așa-numitului Tratat de „pace” cu Japonia prin care S.U.A. au impus Japoniei un întreg sistem de obligații înrobitoare, Cu acest prilej la Tokio a avut loc un mare miting pentru retrocedarea Okinawei,Participanții la miting au condamnat cu indignare Statele Unite pentru că au reluat experiențele nucleare în Pacific ; ei au cerut încetarea experiențelor.

0 SYDNEY. La 29 aprilie, în jurul clă
dirii consulatului american din Mel
bourne (Australia) a avut loc o de
monstrație pentru încetarea imediată a 
experiențelor nucleare americane. 2000 
de locuitori ai orașului Sydney au or
ganizat o demonstrație de protest ce- 
rînd încetarea tuturor experiențelor 
nucleare și realizarea dezarmării țfjf ’s.

• BAGDAD. Referindu-se la expe
riențele nucleare ale S.U.A., pri
mul ministru al Irakului, Kassem, a con
damnat aceste noi explozii cu bombe 
atomice și a declarat că ele nu vor 
intimida niciodată popoarele care luptă 
pentru libertatea și independenta lor. 
Primul ministru al Irakului a condamnat 
acțiunile imperialismului englez în re
giunea peninsulei arabe. El a spus că 
Anglia va suferi o înfrîngere ca urmare 
a holărîrîi ferme a popoarelor arabe 
de a izgoni pe englezi de pe pămîntul 
arab.

Dictatura fascistă nu poate fringe combativitatea proletariatului spaniol
LONDRÂ 30 (Agerpres). — în 

pofida campaniei anticomuniste, ini
țiată de conducerea de dreapta a 
sindicatului electricienilor englezi, 
comunistul Fred Turner a fost ales 
In unanimitate conducătorul filialei 
din Liverpool a acestui sindicat.

Lupta minerilor din regiunea As- turia a cuprins toate minele din bazinele carbonifere : Nalon, Caudal, Aller. 60.000 de mineri au intrat în grevă. In regiune au sosit mari forțe ale poliției.
„Greva minerilor din Asturia —

scrie agenția „Union Française d'Information" — este una dintre cele 
mai puternice acțiuni întreprinse de 
oamenii muncii spanioli. Ea dove
dește că un sfert de veac de dicta
tură fascistă nu a putut fringe spi
ritul combativ al proletariatului spa
niol".

8.000 de metalurgiști din Uruguay, aflați în grevă de o lună de zile, au demonstrat la Montevideo 
pentru mărirea salariilor.

AC
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stepele Kuba-

In primăvara unei primăverio întîlnești pe tot cuprinsul Uniunii Sovietice — constituie un răspuns dat prin fapte înflăcăratei chemări care a răsunat de la tribuna Congresului al XXII-lea al P.C.U.S. : „La muncă, tovarăși 1".Această vastă operă constructivă, în toiul căreia răsar noi orașe iar cele vechi cresc și se înnoiesc continuu este posibilă ca urmare a unei sporiri masive și rapide a producției acelor ramuri ale ' industriei care prefac țițeiul, minereurile brute, piatra — în combustibil, oțel și mașini, pentru a spori puterea de muncă a omu-
.iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhi.

Note de drum 
din Uniunea Sovietică

a
'l>l||||||||||||||llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|< lui în obținerea belșugului de bunuri.în țara primilor sputnici și a rachetelor interastrale, care a deschis poarta erei cosmice, procesul acesta de creștere se desfășoară într-un ritm impetuos. Cel care pătrunde in marile cetăți ale industriei sovietice are imaginea vie,' impresionantă a modului în care știința și tehnica înaintată, îngemănate cu munca creatoare a oamenilor, ridică potențialul, precizia, productivitatea instalațiilor la nivelul înalt cerut de ■ noul Program al P.C.U.S. pentru construirea bazei tehnico-materiale a comunismului.Iată Zaporojstal, uzina siderurgică de la pragurile Niprului, cu siluetele ei colosale, care alcătuiesc o cunună de ' foc în zarea

Ceea ce impresionează, de la prima vedere, pe un călător care străbate în aceste zile Uniunea Sovietică, este amploarea și ritmul construcțiilor. Macarale înalte și zvelte, ridicate la cer, ca un simbol al muncii pașnice, m-au însoțit pretutindeni, de-a lungul șoselelor și al căilor ferate, pe parcursul celor 2.500 kilometri care i-am străbătut, de la malurile Vol- gii de mijloc și pînă în mari și înmiresmate ale nului.Iată-le, ridicîndu-se înMoscovei sau a Krasnodarului — orașe în care noile cartiere se numesc „Novîie Ceremușki", iată-le deasupra unei clădiri albe și strălucitoare la Novorosiisk, luminate dg soarele puternic al sudului, la- tă-le și pe colinele severe de la marginea orașului petroliștilor din Tataria — Almeteevsk — și mai încolo cu 30 de kilometri, răsărind surprinzătoare dintr-o pădure de mesteceni, lîngă prima clădire unui viitor centru urban, Djalil.Le-am văzut înălțîndu-se cu se- meție și deasupra unor blocuri masive, pe malul Volgii, la Kazan, orașul cu o veche universitate, unde a învățat și și-a început activitatea revoluționară cel mai realist visător al lumii, Lenin.Vizitînd aici, în casa veche a familiei Ulianov, camera de studiu a tînărului Vladimir. Ilici — o încăpere simplă și sobră — poți înțelege mai adînc, la fața locului, marea forță atotbiruitoare a învățăturii leniniste, care și-a croit drum prin spații imense, a cucerit inimile a sute de milioane de oameni și e întruchipată atît de strălucit în marile victorii ale construcției comuniste în U.R.S.S., în succe- Dnieproghesului aflat în vecinăta- sele tuturor țărilor socialiste.Pădurea de schele din localitățile amintite, dar care, de fapt, cuprinde întregul teritoriu de la Marea Baltică la Pacific, ca și întreaga efervescență creatoare, de o amploare fără procèdent, pe care
te. în ultimul deceniu, fluviul ei de oțel și-a triplat debitul, fără ca pentru aceasta să se fi ridicat alte două oțelării noi. Sporul este datorat reconstruirii și modernizării vechilor agregate. Siderurgiștii za- porojeni au învățat să-și recons-

truiască uzina „din mers". Noul furnal sau cuptor, de capacitate sporită, este montat în vecinătatea agregatelor să producă metal, apoi la sorocul reparațiilor mutat pur pierde multă vreme. O tehnologie modernă, datorită căreia oxigenul și gazul metan intensifică procesul de elaborare a metalului, face ca zaporojenii să obțină indici de utilizare printre cei mai ridicați în Uniunea Sovietică. Și astfel, acest vlăstar al primului cincinal, distrus în timpul războiului, reconstruit printr-un efort eroic, pășește astăzi în primele rînduri ale construcției comuniste.în fruntea acestei lupte merg și petroliștii din Republica Autonomă Tataria, pe pămîntul căreia, de un deceniu încoace, a intrat în producție un zăcămînt petrolifer unic în U.R.S.S. prin proporțiile sale, fiind cuprins într-un teritoriu de 4.000 de kilometri patrați. Totuși, călătorul care străbate această regiune constată cu uimire că nu vede acele păduri de sonde, specifice peisajului petrolier. Din cînd în cînd, pe întinderea vastă — o turlă singuratică și atît. Explicația ? Noul peisaj exprimă, vizual, noutatea concepțiilor inginerești folosite aici. Dacă pentru extragerea țițeiului s-ar fi aplicat procedeele clasice, punerea în valoare a acestei mări... subterane s-ar fi prelungit pentru cîteva generații. Aici și-au spus cuvîntul oamenii de știință, elaborînd o nouă metodă : vastul teritoriu ' a fost împărțit în mai bine de 20 de parcele, în jurul .cărora s-au aplicat simultan injecții .de apă.. Colectivul care a elaborat acest proiect a fost distins de curînd cu Premiul Lenin.

vechi, care continuăcapitale colosul este și simplu, fără a se

entru belșugul întinderilor sale pe care se cultivă peste o sută de soiuri’ de plante diferite, Kubanul a fost denumit pe drept

§ c u iRt ir ie § ir ii r ii
l||lllll,llllllllllll|l|mill|Wllllll!lllllllllll!llllillllllllllllllilillill!im^ Pahlewi, a părăsit Statele Unite unde a întreprins o vizită oficială dé aproape trei săptămîni. Pe aeroportul din San Francisco, de unde urma să decoleze avionul șahului, uri grup de studenți iranieni au organizat o demonstrație de protest împotriva persecutării membrilor partidului de opoziție Frontul național. Poliția a intervenit pentru a-i împrăștia pe demonstranți.

MOSCOVA. La Casa prieteniei cu 
popoarele din fările străine a avut loc 
la 29 aprilie o reuniune închinată zilei 
de 1 Mai, in prezen/a reprezentanților a 
peste 50 de fSri, membri ai delegațiilor 
de peste hotare care vor lua parte la 
sărbătorirea Zilei solidarității internatio
nale a celor ce muncesc. La reuniune 
au luat cuvîntul reprezentanți ai R.P. Chi
neze, Republicii Mali, Indiei, Indoneziei, 
Cubei, Fran/ei, Camerunului.

TOKIO. Televiziunea japoneză 
N.H.K. a transmis în cadrul unor 
programe speciale pe tema „Vizitînd 
țările Europei răsăritene" un film 
despre R. P. Romînă realizat de un 
grup de reporteri care au vizitat 
R. P. Romînă în martie a.c. Atît fil
mul, care durează 30 de minute, cît 
și comentariul în limba japoneză 
scot în relief dezvoltarea economică 
și industrială a R. P. Romine, sub
liniind că Romînia s-a transformat 
dintr-o țară agrară într-o țară in
dustrială cu un nivel de trai în con
tinuă creștere.

LUANDA. în ultimele zile, între insurgenții angolezi și trupele colonialiste portugheze au avut loc ciocniri puternice în regiunile Dange, Noqui și Sierra Quibinj. Forțele patriotice au respins atacurile trupelor colonialiste portugheze. Comu-

nicatels agenției de informații portugheze ANI recunosc că trupele colonialiste au suferit pierderi.
SAIGON. Agenția patrioților sud- vietnamezi „Eliberarea“ relatează că în primul trimestru al acestui an pe teritoriul Vietnamului de sud au avut loc mitinguri și demonstrații la care au participat peste 3.000.000 de persoane. Participanții la mitinguri au protestat împotriva recrutării forțate și împotriva persecuțiilor la care sînt. supuși cetățenii pașnici. Ei au cerut încetarea imixtiunii militare americane și retragerea tuturor sol- daților S.U.A. din Vietnamul de sud.
MOSCOVA. La 30 aprilie, N. S. Hrușciov, președintele ConsiliuluiMiniștri al U.R.S.S., a vizitat-o pe regina Elisabeta a Belgiei, care se află la Moscova și a avut cu ea o convorbire prietenească.
NEW YORK. Pilotul cosmonaut 

sovietic G. S. Titov, care a sosit în 
S.U.A. pentru a participa la lucră
rile Comitetului internațional pentru 
cercetarea spațiului cosmic, a vizitat 
la 30 aprilie sediul O.N.U. la invi
tația lui U Thanț, secretarul general 
provizoriu al O.N.U.

SAN FRANCISCO. La 29 aprilie, șahul Iranului, Mohammed Reza
■o» o---------- ,

© DELHI. „Experienjele nucleare pe 
care le efectuează în prezent Statele 
Unite pot torpila tratativele de la Ge
neva, a declarat deputatul indian M 3°. 
Șervani. Experienjele amenință pacea 
din întreaga lume“.

Guvernul S.U.A. ignorează rezolu
țiile Adunării Generale a O.N.U. și 
opinia publică internațională. El a refu
zat să dea ascultare glasului (arilor 
neutre, inclusiv al Indiei, a declarat pro
fesorul H. Mukerdji, deputat în parla
mentul Indiei.

Creșterea costului vieții 
în R. F, G.

de
LONDRA. La 29 aprilie secretarul de stat al S.U.A., D. Rusk, a sosit la Londra pentru a participa la cea de-a 10-a sesiune a Consiliului permanent al C.E.N.T.O., care se deschide luni. Pe aeroportul din Londra, Rusk a declarat că va informa pe reprezentanții țărilor participante C.E.N.T.O. despre convorbirile care le-a avut la Washington ambasadorul Uniunii Sovietice problema Berlinului occidental.

la pe cu în

Comunicatul comunWASHINGTON 30 (Agerpres). — La Washington au luat sfîrșit tratativele dintre președintele S.U.A., J. Kennedy, și primul ministru al Angliei, H. Macmillan. în comunicatul dat publicității la 29 aprilie se spune că președintele și primul ministru au discutat problemele internaționale și, în special, „problemele dezarmării și controlului asupra experiențelor nucleare”.în comunicat se face încercarea de a justifica reluarea experiențelor nu- • cleare de către Statele Unite.Președintele, se spune în comunicat, a informat pe primul ministru despre recentele convorbiri care au avut loc între secretarul de stat Rusk și ambasadorul sovietic Dobrî- nin. După părerea președintelui și primului ministru, menținerea acestor

Kennedy-Macmillancontacte, precum și a contactelor de altă natură între Est și Vest are o importanță deosebită. Ei au reafirmat că „sînt deciși să examineze problema convocării unei conferințe a șefilor de guvern ori de cîte ori sînt indicii care confirmă că asemenea conferințe ar servi intereselor păcii și înțelegerii reciproce”.Macmillan l-a informat pe președintele S.U.A. despre recentele tratative de la Bruxelles între Anglia și „Comunitatea economică europeană“.Kennedy și Macmillan au discutat, de asemenea, situația din N.A.T.O. în lumina viitoarei conferințe a consiliului acestei organizații, care va avea loc la Atena, situația din Asia de sud-est și problemele intereselor comerciale reciproce.

MANAGUA. După cum transmite corespondentul din Managua (Nicaragua) al agenției A.F.P., referin- du-se la cercuri bine informate, „pozițiile președintelui Guatemalei, Fuentes, sînt zdruncinate total și în curînd el va fugi din țară“. Se așteaptă ca el să-și depună mandatul de președinte pe care îl va încredința unei tradiționale junte militare.

BONN 30 (Agerpres). — Din comunicatul Biroului federal de statistică al R. F. Germane rezultă o creștere necontenită a costului vieții în Germania occidentală. De la sfîrșitul lunii februarie prețurile legumelor au crescut cu 20,5 la sută, ale făinii, pîinii și produselor făinoase cu 15 la sută, ale cartofilor cu 4,7 la sută, iar ale fructelor cu 4,1 la sută. In același timp au crescut și prețurile la îmbrăcăminte. în aprilie costul cărbunelui a crescut'cu 5 mărci la tonă.Indicele costului vieții a crescut din luna ianuarie pînă în luna martie de la 107,2 la 108,1.Impozitele cresc de asemenea. Din dezbaterile care au avut loc în Bundestag rezultă că guvernul intenționează să sporească anul acesta impozitele cu circa 10 la sută. în mai multe landuri impozitele vor spori cu 14,4 la sută. Din februarie anul trecut și pînă în februarie 1962 impozitele au crescut cu 9,5 la sută.
o®o

Congresul P. C. din Indonezia 
și-a încheiat lucrărileDJAKARTA 30 (Agerpres). — TASS transmite:La 30 aprilie la Djakarta și-a încheiat lucrările Congresul al Vll-lea (extraordinar) al Partidului Comunist din Indonezia. Jako Sujono, membru al C.C. al P.C. din Indonezia, a dat citire listei saluturilor a- dresate Congresului de partidele frățești.

Președintele C.C. al P.C. din Indonezia, Aidit, a rostit o amplă cu- vîntare în care s-a ocupat de lupta comuniștilor din Indonezia pentru interesele naționale ale țării.La Congres a luat cuvîntul și președintele Sukarno care a elogiat rolul partidului comunist în lupta poporului indonezian pentru desăvîrși- rea revoluției indoneziene.
OoO--------------

Plenara Consiliului Național al P. C. din Indiape S. A.P. C. dina ales înDange caIndia și pe E.M.S. NambudiripadKS

V. NICOROVICI

ur- Per-

rul se alege cu imaginea generală a unei activități grandioase, plină de dinamism, care duce înainte istoria, către societatea comunistă. Și nu se poate ca inima lui să nu tresară de bucurie, cînd îl întîm- pină la tot pasul semnele noi, ca- re-i arată concret, palpabil, că visul omenirii muncitoare, comunismul, se înfăptuiește nemijlocit. „Cetatea soarelui" devine o realitate.

DELHI 30 (Agerpres). — TASS:La Delhi și-a încheiat lucrările Plenara Consiliului Național al Partidului Comunist din India. Plenara ca secretar general al partidului.
------------o o o------------

unanimitate președinte al
„perla agriculturii sovietice": In primăvara acestui an muncile a- gricole au început sub semnul unui considerabil avînt pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Plenarei din martie a C. C. al P.C.U.S.Străbătînd Kubanul de la un cap la altul, am văzut la lucru noile organe de conducere ale zonelor teritoriale care înglobează mai multe raioane agricole. Activitatea e în toi. Inspectorii-organizatori se deplasează pe teren pentru a da, la fața locului, o îndrumare competentă colhozurilor în campania de însămînțări.încep să-și croiască drum larg noile metode de muncă ale echipelor de mecanizatori care mează exemplul fruntașilorvițki și Svetlicinîi ,denumiți sugestiv „farurile noastre". Deși unul e specializat în cultura porumbului, iar celălalt în cea a sfeclei de zahăr, principiile de bază sînt comune : folosirea la cel mai înalt nivel științific a întregului complex de mecanizare și de măsuri agrotehnice. Rezultatul ? Fiecare mecanizator din echipa lui Svetlicinîi produce 8.300 kintale de sfeclă pe an, adică 83 de vagoane 1 S-a calculat, de asemenea, că fiecare om din echipa lui Pervițki folosește doar 10,8 minute-muncă într-o campanie agricolă pentru a realiza 100 kilograme de porumb. Nu e deci de mirare că la Institutul de încercare a tractoarelor din Novo-Ku- bansk, unde lucrează cei doi, sosesc zeci și sute de delegați din Uniunea Sovietică ca să-și însușească experiența acestor „mici academii" cum au fost supranumite echipele lor. Iată una din platformele de lansare a tehnicii noi, a tehnicii comunismului, pe baza căreia se obține belșug de bunuri, printr-o minimă cheltuire a efortului omenesc!Și astfel, către sfîrșitul drumului său — după ce a străbătut un itinerar atît de divers, cu mari centre industriale, colhozuri, institute de cercetări, după ce a stat de vorbă ou nenumărați oameni și le-a cunoscut munca, preocupările, planurile de viitor — călăto-

odul moral al constructorilor comunismului este legea vieții noastre“. Sub această deviză se desfășoară larga întrecere de masă a brigăzilor, a secțiilor uzinelor, și a unor orașe întregi pentru dobîndirea înaltului titlu de colectiv al muncii comuniste.Dat fiind sfera atît de largă a preceptelor codului moral, care se referă la întreaga activitate a o- mului în societate, inițiative noi, creatoare, apar la tot pasul.întrecerea a stimulat preocuparea pentru învățătură. Poți întîlni frecvent muncitori care se specializează în cîteva meserii ; muncitori sau maiștri care urmează cursurile unui institut superior ; brigăzi care și-au asumat obligația de a planta zone verzi în oraș, sau de a avea grijă de educația și învățătura elevilor dintr-o anume cla- . să. Se remarcă o participare masivă la activitatea „drujinelor" care supraveghează ordinea în oraș, sau circulația mașinilor. în multe din brigăzile muncii comuniste plata salariilor se face fără casier.Astfel apar, se dezvoltă și se generalizează, forme noi de relații între oameni, caracteristice orînduirii comuniste — codul moral devine o lege a vieții de fiecare zi. Crește și se formează omul comunist, care își aduce contribuția conștientă, bazată pe înalte principii morale, la crearea acelei orînduiri pe frontispiciul căreia stau solise idealurile majore ale veacului nostru : Pacea, Mun
ca, Libertatea, Egalitatea, Frăția și 
Fericirea tuturor popoarelor.

„Avem un singur tel — un Laos pașnic, 
neutru și independent“

Declarajiile generalului Kong LeMOSCOVA 30 (Agerpres).— TASS. Avem un singur țel — să creăm un Laos pașnic, neutru și independent, a declarat generalul Kong Le, care se află la Moscova, într-un interviu acordat corespondentului ziarului „Komsomolskaia Pravda”. Acordul de armistițiu intervenit între cei trei prinți, a spus Kong Le, este încălcat în permanență de partea adversă. Numeroasele încălcări ale acordului de armistițiu vin să confirme

cît se poate de bine adevăratele intenții ale dușmanilor Laosului neutru și independent. /în ultima vreme, a amintit generalul Kong Le, am reținut un mare număr de spioni și diversioniști. în spațiul nostru aerian zboară necontenit avioane cu reacție americane. Toate acestea sînt în contradicție cu asigurările cercurilor conducătoare ale S.U.A. că ar dori instaurarea cît mai grabnică a păcii în Laos.
------------- O» O--------------

Atrocitâțale baindeior in AlgeriaALGER 30 (Agerpres). — „Activitatea criminală a bandiților din O.A.S. face ca situația din Algeria să rămînă încordată”, scrie agenția Algérie Presse Service într-un comentariu pe marginea evenimentelor petrecute în cursul zilei de sîmbătă și duminică.Agenția algeriană în ultimele zile grupuri tot mai numeroase de elemente ultracolo- nialiste din rîndul populației europene s-au dedat la atacuri fățișe împotriva populației pașnice algeriene. „Această situație, scrie Algérie Presse Service, ne determină să atragem încă o dată atenția populației europene din Algeria că acele elemente ultracolo- nialiste din rîndul populației europene din Algeria care nu vor accepta acordurile de la Evian și nici autodeterminarea poporului algerian, nu vor mai putea rămîne în Algeria.

Potrivit relatărilor agenției France Presse, în cursul zilei de 29 aprilie teroriștii din O.A.S. au făcut să explodeze la Alger și în alte orașe din Algeria peste 44 de bombe. Agresiunile s-au soldat cu moartea a 42 de persoane, dintre care 30 de algerieni, și rănirea gravă a altor 23 de persoane.informează

CÎ bombă aruncată de huligani fasciști din bandelo 
O.A.S. a distrus trei etaje ale clădirii din Alger a pu
blicației „Journal d’Alger".
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