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Txibunct centrala în timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitala,

Miercuri 2 mai 1962 6 PAGINE - 30 BANI

în toata țara oamenii muncii an sărbătorit cu entuziasm ziuă 
de 1 Mai, exprimîndu-și bucuria pentru strălucitele victorii obținute 
sub conducerea partidului în opera de construcție socialista, atașa
mentul față de cauza păcii, solidaritatea internațională cu popoarele 
frățești ale lagărului socialist, cu forțele păcii și 
întreaga lume
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Ï Mai 1962 a fost sărbătorit sub semnul victoriei definitive a socialismului în Republica Populară Ro- mînă. Anul acesta sărbătoarea oamenilor muncii a poposit pe ogoare în întregime colectivizate : măreața victorie a poporului și-a pus pecetea de aur asupra întregii zile de 1 Mai, i-a imprimat o atmosferă de mare avînt în munca pentru realizarea operei istorice de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastră.Capitala a serbat 1 Mai ca gazdă a celor 11.000 de participanți la lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale, ale cărei ho-; tărîri istorice își vor juca rolul important în dezvoltarea agriculturii socialiste mulți ani de acum încolo.întreg orașul a îmbrăcat veștminte de sărbătoare. Un vînt venit peste noapte a măturat norii aducători de ploaie, a redat Bucurestiu- lui cerul său albastru de mai.Piața Aviatorilor, dominată de portretele lui Marx, Engels, Lenin, a fost împodobită sărbătorește. Deasupra tribunei se afla macheta globului pămîntesc, înconjurat de un brîu purpuriu purtînd nemuritoarea ch'emare : „Proletari din toate țările, uniți-vă I“.Sîntem în preajma orei 9 dimineața. în piață se află o mare și însuflețită mulțime ; deasupra rîndu- rilor se zăresc pancarte desnre realizările obținute de oamenii muncii
pro-

solidari- 
ce Kun

din mar-
(Continuare în pag. II-a)
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Voie bună, entuziasm în coloane

îndeplinirea sarcinilor istorice trasate de Congresul al III-lea al P.M.R., chemări înflăcărate pentru apărarea păcii în lume, pentru frăția internaționalistă a celor ce muncesc. Manifestanta poartă portrete ale membrilor Biroului Politic al C.C. al P.M.R. ; se aud saluturi fierbinți adresate partidului, Comitetului său Central. în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Deasupra mulțimii manifestanților se văd lozinci de salut pentru gloriosul Partid Comunist al Uniunii Sovietice, pentru unitatea lagărului socialist, portrete ale lui N. S. Hruș- ciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., și ale conducătorilor celorlalte partide comuniste si muncitorești.în tribune sînt prezenți numeroși invitați : conducători ai instituțiilor centrale și ai organizațiilor de masă, prim-secretar al Comitetului orășenesc București al P.M.R.A luat cuvîntul tovarășul Chivu Stoica, membru al Biroului Politicnumeroși fruntași în producție, cărturari, ofițeri superiori, ziariști ro- mîni și ai presei străine. De asemenea, numeroși oaspeți de peste hotare, între care reprezentanți ai sindicatelor din numeroase țări, ve- niti să sărbătorească ziua de 1 Mai alături de poporul nostru.In tribuna rezervată corpului diplomatic iau loc șefii misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.La ora 9 oamenii muncii prezențl în piață salută prin îndelungi ova

ții pe conducătorii partidului și statului.în tribuna centrală iau loc tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Alexandru Bîrlădeanu, membri ai Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, ai Consiliului de Stat și ai guvernului.Fanfara militară aflată în piață intonează îmnul de stat al Republicii Populare Romîne.Mitingul oamenilor muncii din Capitală consacrat zilei de 1 Mai a fost deschis de tovarășul Florian Dănă- lache, membru al C.C. al P.M.R.,
Coloana celor 11.000Cu aplauze entuziaste a fost primită coloana plină de însuflețire a președinților de gospodării colective din țară, a lucrătorilor agriculturii socialiste, a tuturor celor 11.000 de participanți la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale. A- flați încă sub impresia rodnicei discuții purtate în marele sfat al țării, 

și secretar al C.C. al P.M.R. Cuvîn- tarea sa a fost subliniată de urale și ovații puternice.A început apoi marea demonstrație a oamenilor muncii.în piață apar două mari care alegorice. Pe primul este întruchipată în mod plastic dezvoltarea industriei: un baraj de beton, simbol al electrificării, apoi silueta impunătoarea unui furnal, amintind de uriașul furnal de 1.000 mc aflat în construcție la Hunedoara;'se profilează uzine constructoare de mașini, chimice, machete de autobuze, vagoane, motoare Diesel, semănători universale.Alături, alt car alegoric: becurile roșii care se aprind pe o hartă a țării reamintesc felul în care s-a desfășurat procesul de colectivizare a a- griculturii în toate regiunile țării. Un muncitor și o țărancă țin sus ciocanul și secera — semn al alianței trainice muncitorești-țărănești.
ei manifestau hotărîrea lor de a transpune în viață importantele măsuri adoptate de Marea Adunare Națională, de a munci neobosit pentru a înfăptui sarcinile trasate în Raportul prezentat la sesiune de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej,

Dragi tovarăși și prieteni, 
Stimați oaspeți de peste hotare, 
Poporul romîn sărbătorește astăzi 

tradiționala zi de 1 Mai — Ziua so
lidarității internaționale a celor ce 
muncesc, a luptei i__ l._ _ ___
muncitoare pentru pace, democrație 
și socialism.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliul de 
Stat și guvernul Republicii Popu
lare Romîne transmit un călduros 
salut și felicitări clasei muncitoare, 
țărănimii colectiviste, intelectualită
ții, întregului nostru popor pentru 
minunatele victorii repurtate sub 
conducerea partidului în opera de 
desăvîrșire a construcției socialiste.

Aducem un salut prietenesc tu
turor oaspeților din alte țări care, 
în această zi, cinstesc laolaltă cu 
noi marea sărbătoare.

Prin muncă entuziastă, oamenii 
muncii înfăptuiesc politica partidu
lui de industrializare socialistă, de 
dezvoltare a întregii economii na
ționale, sporesc forțele de produc
ție ale țării, bogăția ei materială 
și spirituală.

La începutul acestei primăveri, 
poporul nostru a înscris în istoria 
sa o mare victorie — încheierea co
lectivizării agriculturii.

Raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, hotărîrile 
adoptate de Sesiunea Extraordinară 
a Marii Adunări Naționale au o deo
sebită însemnătate pentru dezvolta
rea continuă a agriculturii, fiind 
primite cu însuflețire de țărănimea 
colectivistă, de întregul popor.

Unitatea moral-politică a oameni
lor muncii din țara noastră este 
acum mai trainică decît oricînd.

Masele de oameni ai muncii știu 
că izvorul tuturor victoriilor lor îl 
constituie politica Partidului Mun
citoresc Romîn, conducător înțelept 
călit în mari bătălii de clasă, pur
tător al făcliei veșnic vii a leninis-

în seara zilei de 1 Mai a avut loc în marea sală a Pavilionului Expoziției Economiei Naționale un spectacol prezentat în cinstea partici- panților la lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale.La spectacol au asistat tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- rilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leon tin Sălaj an, Ștefan ,Voitec, Mihai Dalea, membri ai

mului, slujitor devotat al interese
lor poporului.

Dragi tovarăși și prieteni, 
în lumea întreagă, ziua de 1 Mai 

este sărbătorită anul acesta în con- 
unite ă"clasei dițiile unui avînt general ai forțe

lor socialismului, progresului și 
păcii care își dovedesc superiorita
tea asupra forțelor reacțiunii impe
rialiste.

Strălucind mai puternic decît ori
cînd, steagul roșu ai lui 1 Mai — 
simbol al solidarității de luptă a 
celor ce muncesc — este astăzi pur
tat de brațele popoarelor din țările 
lagărului socialist,, de partidele co
muniste și muncitorești, care reu
nesc 40 de milioane de membri, de 
clasa muncitoare internațională.

Țările lagărului socialist obțin 
neîncetat succese în construcția 
economică și culturală, cîștigă noi 
poziții în întrecerea pașnică cu ca
pitalismul. în U.R.S.S. se înfăp
tuiește cu succes mărețul Program 
adoptat de Congresul al XXII-lea 
al P.C.U.S.

în țările capitaliste, clasa munci
toare, oamenii muncii luptă cu 
eroism împotriva exploatării și 
asupririi exercitate de monopolurile 
imperialiste, pentru un trai mai 
bun, împotriva politicii de război, 
a reînvierii fascismului, pentru apă
rarea intereselor vitale ale celor ce 
muncesc, pentru democrație, 
greș și pace.

Tuturor oamenilor muncii 
țările capitaliste, partidelor lor 
xist-leniniste, le transmitem azi un 
frățesc mesaj de solidaritate.

Principalul izvor al victoriilor ob
ținute de lagărul socialist, de miș
carea comunistă mondială îl consti
tuie unitatea de nezdruncinat în 
lupta dusă împotriva vechii orîn- 
duiri, a exploatatorilor, reacțiunii și 
forțelor agresive. Chemarea „unire 
muncitori, unire“ din înflăcăratul 
imn „Internaționala“ răsună în a- 
ceastă zi de primăvară pe toate me
ridianele și paralelele globului. Sa
lutăm din inimă popoarele din Asia, 
Africa, America Latină care luptă

C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și ai organizațiilor obștești, academicieni și alți oameni de știință și cultură, generali și ofițeri superiori, activiști ai organelor centrale de partid și de stat. Sosirea în sală a conducătorilor partidului și statului a fost primită cu puternice aplauze și ovații.Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic, precum și oaspeți de peste ho- 
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împotriva asupririi coloniale, a tu
turor formelor de dominație impe
rialistă, pentru dobîndireâ suvera
nității de stat, a independenței eco
nomice, pentru transformări demo
cratice și progres social.

O amploare tot mai mare ia în în
treaga lume lupta popoarelor pen
tru apărarea păcii, pentru a împie
dica cercurile imperialiste agresive 
să dezlănțuie un nou război mon
dial. Lagărul socialist, forțele care 
luptă pentru coexistență pașnică și 
colaborare internațională, pentru 
menținerea și întărirea păcii, sînt 
azi mai puternice decît forțele răz
boiului.

Țara noastră, în strînsă unire cu 
U.R.S.S. și celelalte țări ale lagăru
lui socialist, militează consecvent 
pentru încheierea acordului de de
zarmare generală și totală pe care 
îl cer și îl așteaptă toate popoarele. 
Partidul și guvernul țării noastre, 
avînd sprijinul întregului popor, vor 
continua să militeze cu fermitate 
pentru preîntîmpinarea războiului 
termonuclear, pentru coexistență 
pașnică și triumful cauzei păcii în 
lumea întreagă.

Dragi tovarăși și prieteni, 
însuflețit de victoriile obținute, 

strîns unit în jurul Partidului’ Mun
citoresc Romîn, poporul nostru pri
vește cu încredere și optimism vii
torul său. Partidul și guvernul 
cheamă clasa muncitoare, țărăni
mea colectivistă, intelectualitatea la 
noi fapte glorioase, pentru întărirea 

' ‘ ‘ noastre 
socialis- și prosperitatea patriei 

dragi, pentru construirea 
mului.

— Trăiască 1 Mai, ziua 
tații internaționale a celor 
cesc, ziua frăției muncitorilor din 
toate țările !

— Trăiască invincibilul lagăr al 
socialismului !

— Trăiască patria noastră socia
listă, vrednicul ei popor !

— Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Central !

— Trăiască pacea în întreaga 
lume !

tare aflați în țara noastră cu prilejul zilei de 1 Mai.La spectacol și-au dat concursul corul și orchestra Filarmonicii de Stat „George Enescu”, ansamblurile Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne, Consiliului Central al Sindicatelor și Sfatului popular al Capitalei, corul pionierilor, cunoscuți interpreți vocali și artiști de estradă.Spectacolul, care a fost și televizat, s-a bucurat de un deosebit succes. Asistența a răsplătit cu aplauze călduroase pe interpreți.
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(Urmare din pag. I-a)dreptar în activitatea tuturor oamenilor muncii din agricultură pentru înflorirea agriculturii socialiste. Pășeau în coloane purtînd panouri cu realizări președinți de gospodării colective, unelè ajunse de pe acum multimilionare; alături, președinți de gospodării aflate abia la început de drum, mecanizatori, directori ai gospodăriilor agricole de stat, agronomi și cercetători, activiști de partid și de stat. Strălucea pe pieptul fiecăruia medalia „In cinstea în-

Coloana florilor viiAu răsărit deodată, ca într-o povestire, maci și bujori, lalele și nuferi. Primăvara parcă a adunat laolaltă livezi de meri și caiși, cu crengile troienite de ninsoarea florilor.Grădina în mișcare — coloana pionierilor — a intrat în marea piață acompaniată de sunetele trompeților și răpăitul tobelor ; un cor de voci tinere intonează „Mulțumim din inimă partidului I“. Generația de mîine a patriei închină gîndurile ei înțeleptului grădinar, partidul.Purtate în mîini și înălțate deasupra capetelor, echere și compase, ciocane și cărți... Citim pe un mare car alegoric : „36 școli — 774 săli de clasă s-au construit în Capitală în ultimii trei ani“;Conducătorii partidului și statului, invitații din celelalte tribune, salută cu însuflețire trecerea acestor coloane pline de prospețime. Un grup de copii urcă la tribună, oferind flori conducătorilor de partid și de stat ; în același timp, spre cerul u- șor învolburat de nori își iau zborul sute de porumbei ; odată cu a- ceștia, baloane multicolore de care sînt aninate eșarfe : Pace ! Slavă partidului ! Trăiască 1 Mai !Grădina în mișcare se pierde apoi în depărtare, contopindu-se parcă, în însorita zi de primăvară, cu mozaicul de flori al parcului Herăstrău.Parcă niciodată carele alegorice, panourile, pancartele n-au fost mai vii, mai colorate, mai grăitoare. Toate la un loc conturau în fața privirilor un tablou al mărețelor succese dobîndite, sub conducerea partidului, de întreaga noastră economie națională.Unul dintre carele alegorice înfățișează macheta unui puternic baraj ridicat în calea unui rîu vijelios ce a fost transformat prin munca eroică a constructorilor într-un nesecat izvor de luminăr*Tn spatele barajului se profilează siluetele impunătoare alë ùnor furnale. O serie de cifre completează imaginile cu comparații sugestive : în vreme ce în 1959, în țara noastră s-au produs 846.000 țone de fontă, în 1965 se vor produce 2.000.000 tone ; la oțel în aceeași perioadă producția crește de la 1.419.000 la 3.300.000 tone. Prin eforturile oamenilor muncii conduși de comuniști, planul de .șase ani, e- laborat de Congresul al III-lea al partidului, se transformă în realitate !Din carul alegoric, cu care se deschidea coloana oamenilor muncii din raionul „Grivița Roșie“, se înălța o săgeată azurie pe care era înscris un cuvînt care exprimă unul din principalele țeluri ale eforturilor creatoare ale muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor în întrecerea socialistă : calitatea. Pe car — numeroase noi tipuri de motoare, mașini agricole, aparate de precizie, bunuri de larg consum. Oamenii muncii din întreprinderile bucureș- tene îndeplinesc sarcina pusă de partid de a da produse de calitate din ce în ce mai bună, la nivelul .tehnicii mondiale.Aplauze și urale întîmpină apariția în marea piață a harnicilor constructori de mașini agricole de la uzinele „Semănătoarea". Un grup compact de fruntași ai uzinei poartă înalta distincție care a fost conferită întreprinderii pentru contribuția sa la mecanizarea agriculturii — „Ordinul Muncii clasa I“. Printre drapelele roșii și tricolore se disting portretele unor cunoscuți 

cheierii colectivizării agriculturii". Tuturor le sînt îndemn la noi victorii cuvintele rostite de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la închiderea sesiunii: „în fiecare gospodărie colectivă și de stat, în fiecare brigadă să fie prezentă chemarea partidului, sufletul său“.Multă vreme după ce coloana celor 11.000 trecuse, cuvintele lor sînt preluate de ceilalți demonstranți : „Colectivizarea țării / E izvorul bunăstării“, „Munca în gospodărie / Ne dă spor și bucurie” și „Toți țăranii merg acum / Pe al bunăstării drum“.
fruntași în producție din uzină : Teodor Jalbă, Dumitru Bezea, Gerhard Kractus, Ion Stanciu, Victor Mihai. în rîndurile celor de la „Semănătoarea“ îi recunoaștem pe cei 15 invitați la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale. Ion Cozma,. unul dintre ei, ne-a spus :— Sesiunea a întărit și mai mult în noi mîndria pentru munca noastră, conștiința datoriei pe care o avem în dezvoltarea agriculturii socialiste a țării. De la noi se așteaptă acum mașini agricole tot mai multe și mai bune. Colectivul nostru își va îndeplini cu cinste această sarcină pusă de partid...Trece coloana raionului 23 August, unul din puternicele raioane industriale ale Capitalei. Coloana raionului e deschisă, ca întotdeauna, de marile uzine „23 August“. Deasupra coloanei se înalță numeroase grafice de producție, care vorbesc convingător despre succesele obținute de colectivul uzinei în întrecerea socialistă, despre eforturile muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor pentru progresul tehnic. Forjorii au sporit cu 54 la sută producția față de primul trimestru al anului trecut, oțelarii cu 42 la sută, constructorii de vagoane cisternă cu 15 la sută. întreaga uzină „23 August" va da în 1962 o producție globală cu 17 la sută mai mare decît în 1961, iar producție marfă cu 22 la sută mai multă. Drept semn al cinstirii acordate fruntașilor în muncă, coloana uzinelor e deschisă de un grup de 60 de muncitori și tehnicieni distinși cu ordine și medalii ale Republicii Populare Romîne — printre ei Cîrstea Ortopelea, vestit turnător fruntaș în fontă, maistrul forjor Cristache Antonache, decorat cu Ordinul Muncii cl. I, sudorul Anghel Stoica, laureat al Premiului de Stat, și mulți alții.Iată-i pe oamenii șantierelor, constructorii care au împodobit Capitala țării noastre cu șiraguri de clădiri moderne cum sînt Pavilionul Expoziției economiei naționale, splendidul ansamblu arhitectonic al Pieței Palatului, luminoasa Cale a Griviței de azi, chrtierul Floreasca, ansamblul magistralei Nord-Sud, raportînd partidului și guvernului îndeplinirea principalelor angajamente luate în întrecerea socialistă. în anii 1960—1961 au fost construite în Capitală, numeroase întreprinderi noi, aproape 23 mii de apartamente, 394 săli de clasă etc.Fiecare nouă coloană aduce cu ea un nou raport însuflețitor de izbînzi dobîndite în înfăptuirea politicii partidului. Cu un bogat bilanț de succese se prezintă și muncitorii din industria ușoară și alimentară. Pe un panou sugestiv citim numele marii fabrici de încălțăminte „Flacăra Roșie" și realizările obținute de colectivul acestei întreprinderi, apoi apare colectivul unei alte mari întreprinderi — Fabrica de confecții și tricotaje București, care și-a îndeplinit cu două zile înainte de 1 Mai planul de producție.în coloana multicoloră, plină de flori, a oamenilor muncii din raionul 30 Decembrie, demonstrează și oamenii de știință de la circa 30 de institute și colective de cercetători ale Academiei R.P. Romîne — cel mai înalt for științific al țării, apoi actori de la Teatrul Național „I. L. Cara- giale” și de la alte teatre, membri ai uniunilor de creație — scriitori, artiști plastici, compozitori. Coloana este deschisă de un • car alegoric 

ilustrînd succesele științei șl culturii : se văd machetele Casei Scînteii, Sălii Palatului R.P. Romîne și Teatrului de Operă și Balet, reproducerile miniaturale ale unor noi instalații puse la îndemîna cercetătorilor științifici. Printre demonstranți se
Tinerețea în coloanaIn coloanele școlilor și ale facultăților, în șirurile compacte ale marilor uzine, tinerii, de acest 1 Mai, care e ajunul unei aniversări dragi — a întemeierii Uniunii Tineretului Comunist — și-au manifestat dragostea fierbinte față de partidul noului, al tinereții, făuritorul vieții lor fericite, al viitorului lor luminos.Cu panouri care reprezentau car

la învățătură au fost și ele prezente înNotele bune dobîndite 
coloane. înscrise școlilornetele lor de școală, purtînd pe ele note bune, elevii medii au defilat plini de vioiciune.Mulțumim partid, fierbinte Pentru grija de părinte.Mecanici și strungari, frezori și lăcătuși pe care în anii trecuți i-am întîlnit în coloanele marilor uzine,

Purtînd cupele și medaliile cîștigate..Cunoscutul tul defilării de aplauzele lor. Stegari, pline de flori, staturi atletice, figuri de gimnastică artistică pline de grație. Iată tinerii atleți, apoi canotorii, patinatorii, schiorii... Pe roți rulează încet coloana multicoloră a cicliștilor, fiecare cu mîna sprijinită pe u- mărul vecinului.Iată sportivi cu care ne mîndrim, pe piepturile cărora strălucesc medalii de aur, argint și bronz. Sînt campionii mondiali, olimpici și europeni ; aplauze puternice, îndelungi, culeg juniorii din reprezentativa de fotbal a țării care, cu 48 de ore înainte, au cîștigat primul loc în turneul U.E.F.A. Iată-i în tricourile purpurii pe care le-au purtat în meciul final : căpitanul echipei ridică sus Cupa de aur.Sportivi din toate raioanele Capitalei, handbaliști, rugbiști, voleibaliști, baschetbaliști, din cele mai puternice cluburi bucureștene, apar pe terenuri improvizate în mers.Tablourile se succed cu fiecare nouă formație; cu trupurile lor tinerii au înscris pe platou un uriaș 1 MAI. Un răpăit de tobe și sute de tineri îmbrăcați în roșu acoperă piața cu inițialele P.M.R. Manifes- tîndu-și dragostea și .recunoștința față de partid și guvern, pentru mi-

marș vestește începu- sportivilor, întîmpinați cadențate ale tribune- apoi fete cu brațele 

află și cercetători științifici, ingineri și tehnicieni care lucrează la reactor, ciclotron, betatron — instalații din cele mai moderne, intrate în funcțiune în anii puterii populare, la Institutul de fizică atomică al Academiei R,P. Romîne.
puteau fi regăsiți ieri în rîndurile studenților de la Politehnică. Simbol al noii lor activități, purtau cu ei cărți, cursuri și aduceau în decorul bogat al demonstrației, contururile moderne ale noului complex social, recent construit. Iată viitori agronomi, nerăbdători să-și aducă aportul la înflorirea agriculturii socialiste.

Trec ore și ore, defilarea coloanelor masive și pline de însuflețire ale oamenilor muncii pare fără de sfîrșit. Aproape de ora 13 se zărește capătul coloanelor de oameni ai muncii. în văzduh mai stăruie lozincile scandate : „Al partidului cuvînt / dă poporului avînt“, „Socialismul zi de zi / noi îl vom desăvîrși“.
nunatele condiții de dezvoltare create tineretului nostru, sportivii ovaționează. O horă uriașă a sute de băieți și fete cinstește în cîntec și dans colectivizarea agriculturii.Tinerii de la Clubul sportiv școlar, îmbrăcați în salopete, aduc pentru cîteva momente în mijlocul pieței, imaginea uriașelor construcții. Ei poartă pe brațe „schelele“ pe care constructorii le ridică în jurul clădirilor. Rîndurile se rup și iată: pe schele urcă constructorii cară, din vîrfuri, flutură steagurile patriei ! E un moment de mare frumusețe, răsplătit cu aplauze binemeritate.în timp ce își iau zborul sute de porumbei, sportivi și sportive în alb execută un exercițiu de gimnastică artistică; sînt fluturate steaguri albe; pe un car alegoric, în jurul unui glob, se țin strîns de mîinl tineri de diferite culori ale pielii, reprezentanți al tuturor continentelor pămîn- tului. Sînt imagini care vorbesc de la sine. Cuvîntul PACE e scris cu majuscule în diferite limbi șl îți ră- mîne întipărit în minte la încheierea defilării sportivilor.

★De la primul acord al alămurilor care vestesc începutul marii demonstrații a oamenilor muncii din Capitală și pînă la acel impresionant spectacol al ordine! șl disciplinei cu 

care s-a încheiat demonstrația fanfara n-a cunoscut odihnă. 'Ieri, ca și în alți ani, ea a făcut să răsune timp de mai bine de patru ceasuri, minunate cîntece de pe toate plaiurile țării. S-au auzit horele și sîrbele oltenești, doinele moldovene, sprințarele melodii ale Oașului... De-a lungul nesfîrșitelor coloane, tineri ori oameni cu părul cărunt și-au potrivit pasul în ritmul melodiilor populare și al cîntecelor de masă, iar invitații din tribune s-au simțit îndemnați adeseori să a- plaude în ritmul sacadat al sîrbe- lor.Sosesc oamenii de ordine de pe parcurs. Ei se opresc în mijlocul pieței ; din mii de piepturi răsună nobilul și nemuritorul cîntec al frăției celor ce muncesc : Internaționala.Măreața demonstrație a luat sfîr- șit. După sărbătoare, cu forțe proaspete, oamenii muncii se vor avînta din nou în activitatea lor creatoare, pentru îndeplinirea sarcinilor istorice ale desăvîrșirli construcției socialiste.
în parcuri, la pădure 

și pe estradele CapitaleiMii de bucureșteni, sfidînd timpul răcoros pentru acest început de mai, și-au dat întîlnire în parcuri, grădini, la diferite teatre de vară. Spre pădurea Băneasa curgeau adevărate lanțuri de motocicliști....Pădurea Mogoșoaia. Pe estrada amenajată în poenița din mijlocul pădurii, dansatori, recitatori, soliști de muzică populară și ușoară, artiștii amatori ai Depoului C.F.R. Triaj au prezentat programe artistice.Pe estrada din Piața Republicii a fost admirat Corul de copii al Clubului sindicatului învățămînt-Bucu- rești.Arenele Libertății. In fața a peste 5.000 de bucureșteni, s-au produs artiștii amatori de la întreprinderea poligrafică nr. 4, cei de la fabrica de bere „Rahova“ și un grup de soliști ai Teatrului satiric muzical „C. Tănase“.De mult succes s-au bucurat și artiștii amatori de la uzinele „23 August“ care, la teatrul de vară cu același nume, au prezentat dansuri populare romîneșÎi și sovietice.La Teatrul de vară din Parcul Herăstrău, au apărut, rînd pe rînd, artiști ai Teatrului de Operetă, ai Ansamblului folcloric de cîrțtece și dansuri ’ al Sfatului popular al Capitalei,

de DAN DEȘLIU

Partidul — trup din trupul țării, 
Partidul — suflet arzător,
Stegar al faptei și-al visării, 
Deschide drum spre largul zării 
Poporului — stăpînitor !

Luptînd l-a făurit poporul, 
Știuți și neștiuți eroi... 
în el e freamătul, e zborul, 
Trecutul
Și tot ce

viu șl viitorul
e mai bun în noi 1

focuri, jucătoareStrăbune
Cîndva, pe vîrfuri de Carpațl, 
Prin el s-au preschimbat în soare ;
Văpăi de mult răzvrătitoare 
S-au prefăcut în kilowați.

Cînd satele sclipesc în noapte, 
Ca niște stele pămîntești. 
Parcă din nouă sute șapte
Adie fulgere și șoapte 
Pe-ntinsul gliei părintești...

Tractorul romînesc cînd ară 
Ogorul nostru înfrățit, 
Aud șenile ce brăzdară 
Dezrobitor această țară 
în August, către asfințit.

Cînd din uzinele-nstelate 
Pornesc șiraguri de mașini 
Pe cîmpuri colectivizate, 
Cînd falnicele combinate 
Aprind și-n suflete lumini.

Zăresc plăpîndele petale 
De flacără, în nopți tîrzii 
Lucind pe pagini ilegale, 
Ca să deschidă vieții cale, 
Ca să-nflorească-această zi !

Socialism — așa se cheamă 
Această zi, de neuitat I 
Să sune trîmbițe de-aramă, 
Vrăjmașii patriei — să geamă ! 
Poporu-i domn adevărat.
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Trece coloana celor 11.000 de participant la sesiunea oxîraordinarâ a Marii Adunări Naționale.

Carul alegoric îrJățișînd construcții noi pe harta Bucureștiulul.

PACE — Ș5IR --- TAZ, un cuvînt scump tuturor.
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Ziua tineretului
în cetatea metalului

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii"). — Hunedoara — puternic centru siderurgic al patriei noastre — a în- tîjnpinat ziua de 1 Mai îmbrăcată în straie de sărbătoare. în ciuda timpului noros și rece, peste 25.000 de si? ■rvirgiști, constructori și alți oameni ai muncii din oraș s-au adunat pe platoul din piața spitalului nou, la tradiționalul miting închinat marii sărbători a oamenilor muncii.După cuvîntul tovarășului Ioan Radovici, secretar al comitetului orășenesc de partid, prin fața tribunelor din Piața Libertății trec primele coloane de siderurgiști. Ei poartă drapele roșii și tricolore, portrete ale lui Marx, Engels, Lenin, ale conducătorilor noștri de partid și de stat și ai partidelor și țărilor frățești. Graficele, panourile, carele alegorice care-i însoțesc pe demonstranți oglindesc succesele obținute de făurarii metalului în traducerea în viață a hotă- rîrilor Congresului al IlI-lea al partidului.In piață își fac apariția fruntașii c jJnbiniatului — muncitorii și tehnicienii de la laminorul de 850 mm. Printre ei sînt Alexandru Savu, Luca Nițu, Simion Colceru și alți fruntași în producție. în cinstea zilei de 1 Mai colectivul a laminat peste plan mai bine de 9.000 tone de oțel. Prin extinderea laminării la toleranțe negative la toate profilele, au fost realizate, în numai 4 luni din acesit an, aproape 950.000 lei economii.Coloana laminatorilor este urmată de colectivul uzinei cocsochimlce. In cursul acestui an cocsarli au trimis iurnaliștilor 6.500 tone de cocs de calitate superioară.Apariția oțelarilor este întîmpinată cu vii aplauze. Succesele lor în sporirea indicilor de utilizare a cuptoarelor, în îmbunătățirea calității oțelului sînt exprimate de grafice și de un car alegoric. Numai în luna a- prllie echipele de oțelari, printre care cele conduse de Avram Opriș și Teodor Caramalis, au produs 5.100 de tone oțel peste plan.In această zi de sărbătoare, și muncitorii și tehnicienii secției a Il-ia furnale raportează că față de aceeași perioadă a anului trecut, brigăzile conduse de comuniștii Gheorghe Cișmaș, Victor Pali și altele au produs pînă la 1 Mai anul acesta cu 10.320 tone mai multă fontă.Trec apoi constructorii Hunedoarei, cei care au înălțat marile obiective ale combinatului, miile de a- partamente ale noului oraș. Francise Laszlo, Nicolae Lupu, Iuliu Clep, Gheorghe Bocan II, iată cîțiva din miile de constructori care își exprimă hotărîrea să dea în exploatare, în termenele stabilite, noile o- biective industriale aflate în construcție : cel mai mare furnal al țării, noile laminoare, o modernă fabrică de aglomerare a minereurilor.
Hotărîți să înfăptuiască 
măsurile pentru sporirea 

producției agricole

CONSTANȚA (coresp. „Scînteli'. Orașul Constanța freamătă de veselie. Spre tribuna oficială din fața Palatului sporturilor se îndreaptă coloane de zeci de mii de oameni ai muncii din oraș și din satele regiunii. Luînd cuvîntul la mitingul care a avut loc, tovarășul Tudor Ioan, secretar al Comitetului regional de partid Dobrogea, arată însemnătatea internațională a zilei de 1 Mai și realizările cu care au întîmpinat această zi oamenii muncii din orașul Constanța și regiunea Dobrogea.Urmează demonstrația oamenilor muncii. Prin fața tribunelor trec muncitori, marinari și docheri, ceferiști, constructori de nave, elevi, stu- denți, cadre didactice. Ei au venit la demonstrație cu frumoase care alegorice, panouri și grafice care înfățișează realizările obținute în cinstea zilei de 1 Mai.Demonstrația oamenilor muncii din agricultura regiunii Dobrogea este deschisă de un frumos car alegoric

Aspect de Ia demonstrata oamenilor muncii din orașul Ploiești.oare înfățișează plastic marile succese obținute de colectiviști și mecanizatori în sporirea producției agricole, în campania agricolă de primăvară. Prin lozinci și urale ei își manifestă aprobarea și hotărîrea de a munci neobosit pentru traducerea în viață a măsurilor stabilite de sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, pe baza raportului prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru dezvoltarea agriculturii noastre socialiste.In fruntea coloanei din raionul Medgidia se află lucrătorii de la G.A.S. Murfatlar, gospodărie care a fost distinsă cu Ordinul Muncii cl. I. Vin apoi mecanizatorii de la S.M.T. Castelu, care au terminat primii pe regiune semănatul porumbului. Colectiviștii din Siminoc, care anul trecut au obținut 4.987 kg porumb boabe la ha în cultură neirigată de pe întreaga suprafață, muncesc pentru a obține în acest an o producție de peste 5.000 kg porumb boabe la ha.In coloana raionului Negru Vodă pot fi văzuți mecanizatori fruntași de la S.M.T. Topraisar, crescători de animale vestiți de la G.A.C. din Cumpăna, Topraisar și Cobadin, maiștri ai recoltelor bogate de Ia Moșneni, Tătaru, Comana și Chir- nogeni.Demonstrația oamenilor muncii din orașul Constanța s-a încheiat șl anul acesta cu tradiționala defilare a sportivilor.
Coloanele 

petrochimiștilor

ONEȘTI (coresp. „Sointeii"). — E ora 9. Deși timpul e ploios, mii de oameni ai muncii — chimiști, constructori, montori, instalatori, se îndreaptă spre magistrala din centrul orașului, împodobită sărbătorește. La miting, în fața a peste 10.000 de oameni ai muncii, a vorbit tov. Teodor Moraru, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Onești.A urmat apoi demonstrația oamenilor muncii din Onești. In sunetele fanfarei și întîmpinată de aplauze puternice, de tribună se apropie coloana colectivului combinatului chimic Bor- zești. Carele alegorice reprezintă cî- teva dintre instalațiile cele mai recente ale combinatului. Un car alegoric reprezintă instalația pentru insecticide destinate combaterii dăunătorilor din agricultură.Graficele șl pancartele pe care le poartă muncitorii, tehnicienii și inginerii combinatului chimic arată că în primul trimestru al anului acest harnic colectiv a dat produse peste plan în valoare de 2.200.000 lei și beneficii suplimentare de peste 10.000.000 lei.Pășește în fața tribunelor colectivul termocentralei de la Borzești. In întrecerea pe care o desfășoară, el a economisit pînă acum 4.759 tone combustibil convențional și a dat beneficii peste plan în valoare de 4.000.000 lei. Un prilej de bucurie pentru colectivul termocentralei este intrarea în funcțiune a celui de-al 5-Iea turbogenerator, prin care puterea instalată a termocentralei a crescut la 175.000 kW. Cu aceeași justificată mîndrie demonstrează și 

colectivul Rafinăriei Onești. In primul trimestru el și-a Teailizat planul, dînd în plus însemnate cantități de benzină cu cifră octanică superioară.Prin fața tribunelor trec în continuare constructorii și montorii marelui complex petrochimic șl ai orașului Onești. Constructorii șantierului nr. 3 au întîmpinat ziua de 1 Mai cu «succese deosebite. Ei au dat în folosință în plus față de plan 136 apartamente, au terminat și dat în funcțiune un frumos și modem cinematograf, magazine și alte obiective. Intr-un an, constructorii șantierului nr. 3 au dat în folosință în O- nești peste 1500 apartamente.Cu puternice ovații și aplauze este întîmpinată coloana colectivului combinatului de cauciuc sintetic, cel mai tînăr colectiv al complexului petrochimic Onești-Borzești. Urmează alte și alte coloane de oameni ai muncii. Demonstranții strigă lozinci care exprimă solidaritatea lor cu oamenii muncii din țările capitaliste, cu popoarele care luptă împotriva colonialismului, dragostea și atașamentul față de partid, ’față de Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Pentru înflorirea 
patriei socialiste
BRAȘOV (coresp. „Scînteli'). — In primele ore ale dimineții, pe largile bulevarde Lenin și Carpați, din Brașov, un șuvoi neîntrerupt de oameni se îndreaptă spre centrul orașului. Aici are loc marea demonstrație a oiamenilor muncii de 1 Mai.Despre însemnătatea acestei zile a vorbit tovarășul Nicolae Popa, secretar al Comitetului regional de partid Brașov. Cu defilarea coloanei de pionieri începe marea demonstrație.Se apropie coloana constructorilor de tractoare. Defilează cele 13 tipuri de tractoare fabricate pînă acum la uzina brașoveană. Iată și cel de al 100.000-lea tractor ieșit zilele trecute de pe banda de montaj. Ii conduce .tot Victor Oprea, cel care acum 15 ani a pomit motorul primului tractor romînesc.Trecînd prin fața tribunelor, muncitorii și tehnicienii uzinei și-au exprimat hotărîrea de a trimite pe ogoarele fără haturi ale țării tot mai multe tractoare și a-și aduce o contribuție sporită la mecanizarea și dezvoltarea agriculturii noastre socialiste.Masele de demonstranți scandează pentru Comitetul Central al partidului în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru pace. își fac apariția în fața tribunelor muncitorii și tehnicienii de la uzinele „Rulmentul". De la înce

putul anului și pînă acum ei au dat peste plan 15.000 de rulmenți și au obținut economii de 464.000 lei la prețul de cest.Țesătoarele și filatoarele de la fabrica „Partizanul Roșu", cunoscută în țară pentru calitatea stofelor sale, strigă cu însuflețire : „Dezarmarea generală este problema principală". Lozinca este reluată apoi de alte și alte coloane.Trece acum marea coloană a constructorilor de autocamioane. în această uzină au fost modernizate zeci de mașini, s-au introdus procese tehnologice noi, linii automate de fabricație, care au dat posibilitatea metalurgiștilor uzinei să ridice continuu nivelul calitativ al autocamionului romînesc.Marea demonstrație a o'omenilor muncii s-a încheiat cu defilarea sportivilor brașoveni.
Cu inima 

plina de bucurie

în ultimele zile ziarele au publicat numeroase știri despre mersul campaniei de primăvară. Regiuni întregi au terminat însămînța- tul porumbului. De la altele se așteaptă din ceas în ceas să se anunțe aceeași veste îmbucurătoare, în această primăvară, pentru prima dată, țăranii colectiviști trag brazdă fără haturi de-a lungul și de-a latul țării.Am poposit în câteva sate înșirate de-a lungul șoselei București-Olte- nița. Am întîlnit aceeași atmosferă de sărbătoare pe care-o lăsasem pp străzile Capitalei. Steaguri flu- turînd la porți, lozinci, oameni veseli. Și încă ceva : ogoarele pline de viață, ca într-o zi de lucru obișnuită. însuflețiți de hotărîrile istoricei sesiuni a Marii Adunări Naționale, colectiviștii munceau cu entuziasm pentru a pune temelie unei recolte îmbelșugate în acest an. La marginea comunei Budești, un grup de oameni lucrau de zor la amenajarea unui canal ce va servi la irigarea culturilor pe sute de hectare.însuflețire la fel de mare am întîlnit și la gospodăria colectivă din Valea Roșie. încă de dimineață au ieșit la lucru peste 300 de colectiviști, cu vreo 80 atelaje : la cărat mraniță în grădina de legume, la semănat dughia, la arat o livadă cu duzi unde vor fi cultivați dovleci, la plivit răsadurile de tutun. Toată această activitate era condusă de Vasile I. Costache, vicepreședinte al gospodăriei și secretar al organizației de partid.— O parte din colectiviști, ne spune tov. Costache, au plecat la Oltenița să ne reprezinte la demonstrația de întâi Mai. De fapt, într-un fel, și noi manifestăm, nu-i așa ?La căminul cultural din Ulmeni, tinerii ascultau la radio transmisiunea demonstrației. Directorul casei raionale de cultură Oltenița, Florian Stă- nescu, ne-a Informat că s-au pregătit din vreme în fiecaîe comună spectacole artistice, prezentate de aproape șaizeci de formații corale, brigăzi artistice de agitație, echipe de dansuri.Atît pe ogoare cît și în sălile căminelor culturale, la hore, ziua de 1 Mai a fost sărbătorită de colectiviști cu inima plină de bucurie.

Orașul întinerește
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — In Piața Unirii, proaspăt asfaltată, străjuită de silueta celor 9 blocuri noi care totalizează peste 700 de apartamente, flutură steaguri roșii și tricolore. Ploaia a încetat. Piața este inundată de steaguri.Despre însemnătatea zilei de 1 Mai, ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc, a vorbit tovarășul Vătavu Mihai, secretar al Comitetului regional Iași al P.M.R.A urmat demonstrația oamenilor muncii. Pionierii au prezentat un frumos car alegoric : „Cosmonauții".Apoi, primii, ca de obicei, apar în fața tribunelor, muncitorii, inginerii și tehnicienii de la Atelierele de reparat material rulant. Această în- tîietate și-au cîștigat-o pe merit. In cinstea zilei de 1 Mai, harnicul colectiv de aici a reușit să-și îndeplinească planul producției globale în proporție de 120 la sută și să realizeze, numai în primul trimestru al anului, economii prin reducerea prețului de cost în valoare de peste 250.000 lei. Privirile tuturor sînt atrase apoi de colectivele de constructori, printre care unii demonstrează pentru prima oară în Iași. Este vorba de grupurile de constructori din cadrul Trustului I construcții București care au început să ridice la Iași noi obiective industriale.De multă simpatie din partea oamenilor muncii se bucură textiliștii ieșeni. Colectivul fabricii „Țesătura" a defilat cu un frumos car alegoric, înfățișînd un uriaș ghiocel înfășurat în pînzeturi. Graficul arată că în primele 4 luni ale anului calitatea firelor cît și a țesăturilor s-a îmbunătățit mult. S-au realizat a- proape 15.000 m p țesături peste sarcina planificată.Prin fața tribunelor au trecut apoi oameni de știință, cadre didactice universitare și din învățămîntul mediu și elementar, studenți, elevi. Studenții Institutului politehnic din Iași au defilat cu macheta viitorului institut politehnic și a complexului de cămine studențești care vor cuprinde 5.500 de studenți. Coloanele par nesfîrșite. La cele 6 institute de în- vățămînt superior din Iași, cu 32 de facultăți, învață acum peste 10.000 de studenți față de numai 2.500 de studenți cît erau la universitatea ieșeană în 1938.Timp de peste 3 ore au demonstrat prin fața tribunelor peste 50.000 de demonstranți.

In lupta comună 
pentru desăvîrșirea 

construcfiei socialiste

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). — Numeroși muncitori, ingineri, tehnicieni, profesori, elevi și studenți, activiști de partid și de stat au participat în ziua de 1 Mai la adunarea festivă care a avut loc în sala mare a palatului cultural.Despre însemnătatea zilei au vorbit secretarii comitetului regional de partid, tov. Gheorghe Raita, în limba romînă, și tov. Anderko Iașii, în limba maghiară. Oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, înfrățiți în muncă, au întîmpinat, alături de întregul nostru popor, ziua de 1 Mai cu însemnate succese. Valoarea producției obținute peste prevederile planului în primul trimestru depășește 35.000.000 lei.Rezultate însemnate s-au obținut și în ce privește economiile peste pian ; valoarea acestora în industrie se ridică la peste 5.000.000 lei. In întrecerea socialistă, rezultate remarcabile a obținut colectivul complexului C.F.R. din Tg. Mureș. Mecanicii și fochiștii depoului de locomotive au realizat în acest an economii de combustibil în valoare de aproape 500.000 lei.Grija partidului și a guvernului pentru dezvoltarea continuă a regiunii se manifestă șl prin numeroasele construcții care se ridică în prezent. Se află în construcție termocentrala din raionul Luduș, iar alte întreprinderi se dezvoltă și se modernizează.Adunarea festivă de la Tg. Mureș a constituit o puternică manifestare a unității oamenilor muncii ro- mîni, maghiari și de alte naționalități în jurul partidului, în lupta comună, pentru desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră.

Astăzi milioane de tineri din patria noastră, întregul nostru popor sărbătoresc „Ziua tineretului din Republica Populară Romînă“ — sărbătoare instituită printr-o hotă- rîre a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn cu prilejul aniversării a 40 de ani de la înființarea Uniunii Tineretului Comunist din Romînia, destoinic vlăstar al partidului comuniștilor.Partidul Comunist din Romînia, a cărui creare în mai 1921 a avut o uriașă însemnătate în viața clasei muncitoare și a întregului nostru popor, a făurit organizația comunistă de tineret, ajutor și rezervă a partidului. Bazele organizației marxist-leniniste de tineret din țara noastră au fost puse la Conferința generală a tineretului din Romînia care a avut loc în zilele de 19—22 martie 1922 ; la 1 mai 1924 organizația și-a anunțat afilierea la Internaționala Comunistă a Tineretului, adoptînd denumirea de Uniunea Tineretului Comunist din Romînia (U.T.C.).Nici un vifor, nici o furtună n-au clintit din mîinile uteciștilor gloriosul steag de luptă revoluționară încredințat de partid. însuflețiți de mărețul ideal al socialismului, tinerii comuniști, uteciștii, au dat minunate pilde de luptă plină de abnegație împotriva exploatării și a- supririi, pentru interesele poporului muncitor, pentru eliberarea și progresul patriei. N-a fost luptă mai importantă a proletariatului condus de partid la care U.T.C. să nu fi participat activ, ca un prețios ajutor.Uniunea Tineretului Muncitor — organizația revoluționară a tineretului muncitor de la orașe și sate — este demna continuatoare a U.T.C.- ului, rezervă a Partidului Muncitoresc Romîn, ajutorul său în educarea comunistă a tineretului și în mobilizarea acestuia ia măreața operă de construcție socialistă. Sub conducerea partidului, Uniunea Tineretului Muncitor a devenit o puternică organizație politică de masă, cuprinzînd în rîndurile ei peste 2.100.000 de tineri muncitori, țărani, elevi, studenți, intelectuali.Un frumos cîntec tineresc, care răsuna în timpul marilor demonstrații populare de după 23 August, avea următorul refren : „Recoltele luminii le vom culege mîine...“ Și lată că a venit vremea cînd, pe drumul arătat de partid, sub călăuzirea sa părintească, tineretul nostru, alături de întregul popor muncitor, culege recoltele luminii.Orînduirea democrat-populară a creat tineretului cele mai largi posibilități - de afirmare și de dezvoltare a talentelor și capacităților sale creatoare. Tinerilor de la orașe și sate le sînt larg deschise porțile școlilor de toate gradele. Peste 240.000 de tineri muncitori participă la cursurile de ridicare a calificării profesionale și mai mult de 150.000 urmează cursurile serale ale școlilor medii. In școlile din întreaga țară învață peste 3.100.000 de copii și tineri, învățămîntul fiind gratuit, iar elevii claselor I—VII primind gratuit și manualele școlare. Pentru ca tineretul să poată învăța în condiții cît mai bune, să se dezvolte armonios, statul socialist înalță tot mai multe școli, edificii universitare, laboratoare, biblioteci, cămine confortabile, cantine, numeroase așezăminte culturale și baze sportive. Niciodată nu a avut tineretul nostru un asemenea prezent luminos și asemenea minunate perspectiva» cum are astăzi — și aceasta datorită eforturilor neprecupețite ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale întregului popor condus de partid.Grijii nețărmurite a partidului și statului, tineretul îi răspunde prin munca sa plină de elan patriotic. în fabrici și uzine, tinerii participă activ la întrecerea socialistă pentru realizarea sarcinilor planului de 6 

ani, luptă pentru mărirea producției și productivității muncii, pentru îmbunătățirea calității produselor, reducerea prețului de cost. Zeci de mii de tineri sînt fruntași în producție, inovatori și raționalizatori.întregul nostru popor sărbătorește în aceste zile un măreț eveniment istoric, consfințit de sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale : terminarea colectivizării agriculturii, victoria definitivă a socialismului la orașe și sate. Luptînd sub conducerea organizațiilor de partid pentru înfăptuirea politicii partidului de transformare socialistă a agriculturii, organizațiile U.T.M. au contribuit la munca de convingere a tineretului sătesc spre a păși pe calea agriculturii socialiste. In prezent, tinerii colectiviști, mecanizatori, lucrători din G.A.S. muncesc cu avînt, alături de vîrstnici, pentru creșterea producției agricole vegetale și animale, pentru întărirea unităților socialiste din agricultură.în școli și facultăți, organizațiile U.T.M. mobilizează elevii și studenții să studieze temeinic, să-și îns ușească bogate cunoștințe teoretice și practice, spre ~â~3eveni specialiști buni, de nădejde.în diferite colțuri ale țării tinerii își aduc contribuția entuziastă la înălțarea unor mari construcții industriale. Numai în anul 1961, prin munca patriotică a tineretului au fost colectate circa 230.000 tone de metale vechi, au fost redate a- griculturli 15.000 ha, au fost împădurite 15.000 ha, au fost plantați peste 3.650.000 pomi fructiferi și ornamentali, au fost curățite 682.000 ha pășuni și izlazuri.Exprimînd calda prețuire pe care Partidul Muncitoresc Romîn o dă muncii tineretului din patria noastră, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat în Raportul Comitetului Central la cel de-al III- lea Congres al partidului : „Alături 
de întregul popor muncitor, minu
natul tineret al patriei noastre 
muncind în producție și învățînd în 
școli și institute, participă cu entu
ziasm la lupta pentru dezvoltarea 
economiei și culturii, aducînd o con
tribuție de preț la obținerea tuturor 
victoriilor noastre".Cît de puternic contrastează condițiile de viață ale tineretului nostru cu situația tineretului muncitor din lumea capitalistă, care este condamnat fie la trudă istovitoare, fie la șomaj, căruia îi este închis, prin tot felul de obstacole materiale și morale, accesul spre învățătură, spre o calificare mai înaltă, oferindu-i-se, în loc de orice altă hrană spirituală, „comicsuri“ și filme cu gangsteri.Tineretul nostru are marea fericire de a nu cunoaște racilele lumii capitaliste decît din amintirile istorisite de oamenii mai în vîrstă sau din cărți. El trăiește în epoca în care poporul, stăpîn pe destinul său, desăvîrșește opera de construcție socialistă. A munci și a crea în folosul patriei socialiste, a trăi bucuria vieții noi — iată spiritul minunat în care educă partidul tineretul nostru.U.T.M. mobilizează întregul tineret la înfăptuirea marilor sarcini puse de partid pentru dezvoltarea continuă a industriei și agriculturii socialiste, pentru înflorirea culturii, îl educă în spiritul patriotismului socialist și al internaționalismului proletar.Ștafeta generațiilor de luptători trece din mînă în; mînă. Generației tinere de azi îi revine menirea de a contribui la desăvîrșirea construcției socialiste și la înălțarea. în viitor, pe teritoriul patriei, a edificiului comunismului, la apărarea și consolidarea păcii între popoare, năzuința supremă a tineretului și a întregii omeniri. Tineretul nostru, condus de părintele său iubit, partidul, este hotărît să-și consacre energia sa nesecată, tot entuziasmul și puterea sa de creație luptei pentru triumful acestor nobile idealuri.

.Carul alegoric din coloana celor 11.000 de participant la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale,
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Cuvîntul tovarășului Nicolae Blindti
(președintele G. A. C. 

regiuneaO adevărată sărbătoare a fost la noi în luna martie a acestui an, cînd ultimele familii de țărani, urmînd îndemnul partidului, au pășit cu încredere pe calea vieții noi. Comuna noastră, Bosanci, este formată dintr-un singur sat cu 1.600 familii care, unite într-o mare gospodărie colectivă, lucrează astăzi laolaltă 5.000 ha de teren agricol. N-a fost lucru simplu de a convinge atîtea familii să treacă de la un fel de viață la altul, să intre în forma nouă, socialistă, de lucrare a pămîntului. Știind că țăranul este un om practic, că el dă crezare în primul rînd faptelor, la inițiativa organelor de partid, au fost organizate vizite a numeroși țărani din comuna noastră în gospodăriile colective din Roma, Vlăsinești, Calafin- dești, care sînt gospodării puternice și bogate. Și bosîncenii noștri au avut ce vedea acolo : construcții gospodărești arătoase, multe animale de rasă, magazii pline cu produse agricole și altele. Tare mult le-a plăcut oaspeților fața nouă a satelor în care sînt mai. de mult create gospodării colective, felul cum trăiesc colectiviștii.Vreau să arăt că puterea exemplului a risipit îndoielile celor mai șovăielnici, i-a făcut și pe aceștia să înțeleagă că munca în colectivă aduce într-adevăr belșug și bunăstare. Multe dintre problemele ce nu erau destul de clare bosîncenilor au fost lămurite și de către membri ai unor gospodării colective fruntașe, care, venind la noi în sat la adunările populare, ne-au explicat, cu răbdare și pe înțelesul nostru cum sînt rînduite treburile în colectivă, care-i izvorul recoltelor bogate, cum este răsplătită munca. Toate acestea au făcut ca țăranii din satul nostru să pășească pe deplin convinși pe calea gospodăriei colective, cu hotărîrea de a-și înfăptui prin muncă unită un trai îmbelșugat, așa cum își doresc.Cînd munceam pentru terminarea colectivizării agriculturii gîndeam că după ce o facem și pe asta, celelalte sarcini vor fi mai ușoare. Dar, după ce am fost ales președinte al tinerei noastre colective, mi-am dat seama cîtă răspundere apasă pe umerii mei și m-am întrebat : voi putea oare face față atîtor sarcini ?, Chiar de a doua zi după constituirea colectivei, s-au ridicat o mulțime de probleme ce se cereau rezolvate cît mai repede. Trebuia, în primul rînd, să organizăm munca pe brigăzi și echipe în care să cuprindem peste 3.000 de oameni ; campania agricolă de primăvară bătea la ușă, Dar ii-am fost lăsați să ne descur-
Cuvîntul tovarășului Vasile Velican 

(de la Institutul agronomic din Cluj)Prezența cadrelor din institutele de în- vățămînt și din cele de cercetări științifice agricole, alături de ceilalți reprezentanți ai oamenilor muncii de la orașe și sate, la această sesiune, constituie încă o dovadă a înaltei prețuiri pe care o acordă conducerea partidului și statului activității desfășurate de oamenii de știință pentru continua dezvoltare a agriculturii noastre socialiste.încheierea colectivizării agriculturii oferă noi posibilități pentru folosirea forțelor noastre și aplicarea realizărilor științei: în primul rînd unitățile agricole mari sînt capabile să aplice întrutotul tehnica nouă și în al doilea rînd, aceste .unități pot fi considerate și ca vaste laboratoare pentru extinderea cercetărilor agricole.Prin dezvoltarea amplă a sectorului de cercetare în ultimii 10 ani, am ajuns să dispunem de o bogată rețea de unități bine dotate cu utilaje de cîmp și de laborator, încadrate cu cercetători științifici bine pregătiți, capabili să rezolve problemele legate de sporirea continuă a producției agricole, potrivit sarcinilor trasate de partid și guvern. Noua rețea de stațiuni experimentale agricole, horticole și zootehnice se extinde în cele mai importante zone pedoclimatice, ceea ce oferă posibilitatea de a rezolva problemele de producție în mod diferențiat. Experiențele făcute în cîmp, pentru rezolvarea problemelor legate de producția vegetală, sînt supuse influenței unui complex de factori. De aceea, este necesar să se aprofundeze cercetarea cauzelor care stau la baza creșterii producției în diversele variante studiate și totodată fiecare experiență să fie efectuată în mai multe locuri, timp de 3-4 ani.Fiecare gospodărie agricolă de stat sau colectivă poate și trebuie să devină atît o importantă unitate de producție cît și un punct de sprijin pentru experimentarea unor măsuri agrotehnice noi, Specifice zonei în care se găsește.îmi exprim bucuria și satisfacția pentru măsura justă și înțeleaptă luată recent de conducerea partidului și de guvern de a da ceà mai bună utilizare inginerilor agronomi prin încadrarea lor în gospodăriile colective.Inginerii au în primul rînd rolul de a contribui la organizarea procesului de producție ,în G.A.C. și la introducerea unei agrotehnici raționale. Dînșii trebuie să acorde însă atenție și verificării comparative în condițiile concrete locale a rezultatelor cercetărilor științifice. Aceasta este și calea cea mai bună pentru convingerea colectiviștilor de eficiența măsurilor agrotehnice. Nu este desigur vorba de abordarea unui număr mare de teme, ci
Cuvîntul tovarășului Vlascici Dușan
(președintele G. A. C. 

regiuneaActuala sesiune a Marii Adunări Naționale, făcînd bilanțul realizărilor construcției socialiste la sate, ne indică în același timp sarcini mărețe de viitor, sarcini demne de harnicul și talentatul nostru popor.Sînt nespus de fericit că particip la această istorică adunare și mulțumesc din suflet conducerii partidului și statului că mi s-a dat posibilitatea ca de la tribuna acestui înalt for să arăt cum au luptat și luptă colectiviștii din Variaș, din frumosul șes al Banatului, pentru traducerea în viață a cuvîntului partidului, pentru dezvoltarea țării noastre.Au trecut 12 ani de cînd în comuna noastră 74 de familii, posedînd 341 hectare pămînt, la îndemnul partidului au pășit pe drumul luminos al gospodăriei

din comuna Bosanci, 
Suceava)căm singuri. în ajutor ne-a venit partidul. Imediat ne-a fost repartizat un agronom cu experiență care a ajutat la întocmirea planului de producție pe 1962, la organizarea muncii, la repartizarea terenului și atelajelor pe brigăzi și echipe, S.M.T. ne-a repartizat o brigadă de tractoare, care acum, alături de atelajele proprii, execută însămînțările și alte lucrări agricole de primăvară. Aș mai putea da încă multe exemple de acest fel. Dar mă gîndesc că nu spun ceva deosebit, deoarece peste tot partidul nostru ocrotește cu grijă părintească gospodăriile colective, le îndrumă și le ajută să se dezvolte și să se întărească.Expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej este pentru noi un îndreptar prețios. în măsurile propuse noi vedem grija partidului pentru noi, pentru gospodăriile colective tinere. Tabloul de mîine al satului, așa cum ne-a fost prezentat, ne îndeamnă să muncim pentru binele nostru și al țării întregi. Pămîntul mănos pe care-1 avem, hărnicia și priceperea colectiviștilor, ajutorul puternic dat de stat ne dau deplina încredințare că în scurt timp vom deveni o gospodărie puternică și bogată. Avem tot ce ne trebuie ca să dezvoltăm producția de cereale, sectorul zootehnic, cultura de legume, piscicultura și altele. Așa cum ne învață partidul, bunii gospodari trebuie să se gîndească și mai departe în viitor. Poate că nu este bine să-i spun plan de perspectivă, dar noi am făcut socoteli cam ce vom face pînă în 1965 și cum va arăta comuna noastră atunci. în 1965 vom obține 2.800 kg grîu și 3.500 kg porumb la hectar. După socotelile noastre vom ajunge ca în 1965 să avem 8—900 taurine, din care 400 vaci, să creștem 1.000 de porci și aproape 4.000 de oi cu lînă semifină. Dacă la sfîrșitul anului acesta vom avea un fond de bază de 1 milion lei, în 1965 vom avea un fond de bază de 6 milioane lei. Satul își va schimba înfățișarea iar viața colectiviștilor va fi mult mai bună. —. .Viitorul gospodăriei noastre este luminos. Chezășia înfăptuirii planurilor ce ni le-am făurit constă în conducerea înțeleaptă de către partid, în ajutorul dat de stat, în munca harnică a colectiviștilor. Mulțumirea noastră cea mai de preț pe care o aducem partidului, Consiliului de Stat și guvernului, care ne-au învitat la sesiunea de față, o exprimăm prin hotărîrea de a munci fără preget pentru dezvoltarea gospodăriei colective.
doar de 1-2 experiențe mai caracteristice pentru zona respectivă și pentru gospodărie. Strîngerea legăturilor dintre cadrele de cercetare și cele din producție, prin colaborare și ajutor reciproc nu poate fi decît utilă pentru ambele părți. Cercetătorul are posibilitatea să cunoască nevoile producției, iar inginerul din producție să țină contact permanent cu progresul științei și tehnicii.Institutul agronomic „Dr. Petru Groza“ din Cluj colaborează cu cîteva unități a- gricole șocialiste din regiune unde a înființat puncte de sprijin. Astfel, la G.A.C. Teocul de Jos, raionul Gherla, s-a demonstrat experimental utilitatea înlocuirii ogorului negru. De asemenea, s-a experimentat și agrotehnica porumbului pe terenurile în pantă. în anul inițierii experiențelor, colectiviștii au avut buna ocazie de n vedea pe parcelele experimentale că în locul cîtorva buruieni crescute pe ogorul negru pot obține o producție ridicată de borceag, fără ca producția de grîu să scadă în anul următor. Ei nici n-au mai așteptat să se încheie ciclul experimental de .trei ani, ci au înlocuit mai devreme ogorul negru.La G.A.C. Apahida se experimentează soiuri și linii noi de cartofi la a căror realizare a colaborat tov. inginer Manea, actualul președinte al gospodăriei. Rezultatele obținute au folosit în primul rînd gospodăriei, care a trecut la înmulțirea unei linii noi de cartofi create la Cluj. Aceasta este foarte productivă și se află în verificare în rețeaua de stat.La G.A.C. Gilău se fac experiențe cu hibrizi timpurii de porumb ; la G.A.C. Fundătura — cu soiuri și linii de grîu, la G.A.C. Horoatul Crasnei se aplică amendamente calcaroase — lucrare la care colaborează inginerul gospodăriei, tov. Hăl- măjan, deputat în Marea Adunare Națională ; la G.A.S. Cămăras și Lechința se fac experiențe cu îngrășăminte chimice.în general trebuie ținut seama de faptul că la baza oricărui progres tehnic se află cercetarea științifică, profundă, minuțioasă, amplă, că rezultatele obținute trebuie să fie analizate și sub aspect economic. în producție nu se pot aplica rezultatele cercetărilor dovedite neeconomice, oricît de logic și frumos ar fi formulate.Cadrele didactice și de cercetare de la Institutul agronomic „Dr. Petru Groza“ din Cluj asigură conducerea partidului și statului nostru că vor contribui cu toate cunoștințele și puterea lor de muncă la dezvoltarea agriculturii, la îndeplinirea mărețelor sarcini trasate de Congresul al Ill-lea al P.M.R., spre binele și fericirea poporului nostru muncitor.
din comuna Variaș, 
Banat)colective. Azi marea noastră colectivă numără 1026 familii de romîni, sîrbi, maghiari și germani, care muncesc înfrățiți și smulg pămîntului roade tot mai bogate de pe cele 3.940 hectare ale gospodăriei.Avem un sol bun : cernoziom-ciocolatiu. Dar noi știm că oricît de bun este pămîn- tul, el este darnic numai cu acei care îl lucrează bine. Pentru aceasta ne preocupăm cu cel mai mare interes de aplicarea tuturor regulilor agrotehnice. Ținînd seama de faptul că gospodăria noastră este așezată în zona cea mai favorabilă pentru cultura cerealelor și în special a porumbului, noi am acordat acestei culturi o atenție deosebită. Cu ajutorul tractoarelor și mașinilor agricole puse la dispoziție de stat prin S.M.T. am reușit să 

sporim producția an de an. Astfel în anul 1959, de pe o suprafață de 1.072 ha, am obținut o producție medie de 3.206 kg porumb boabe la hectar. în anul 1961 cînd condițiile climaterice în regiunea noastră nu au fost prea favorabile, producția nu a scăzut ci dimpotrivă a fost și mai mare. Pe 1.028 hectare am obținut în medie 4.234 kg porumb boabe la hectar.. Aceste rezultate se datoresc faptului că am făcut arături mai adînci de toamnă, am extins mecanizarea lucrărilor de întreținere și am asigurat o densitate de plante mai mare decît în 1959. Rezultatele obținute au întărit încrederea tuturor colectiviștilor din gospodăria noastră că sarcina de a obține 5.000 kg porumb boabe la hectar pe suprafețe cît mai mari în cultură neirigată este pe deplin realizabilă.Noi avem o tradiție îndelungată în cultura porumbului. Acest lucru e bun, dar nu e suficient. Spun aceasta voind să subliniez că fără a introduce noul în muncă, înseamnă a te rupe de viață, a deveni un practician îngust, înseamnă a nu păși înainte. Acest lucru l-am învățat și noi și am tras învățămintele necesare. Așa de exemplu, în anii trecuți, noi nu am folosit porumbul dublu hibrid, însămînțînd pe cea mai mare parte din suprafață un soi local de porumb. Din această cauză am obținut în medie cu aproximativ 300 kg porumb boabe la hectar mai puțin decît unități vecine cu condiții asemănătoare.Este adevărat că producția pe care am realizat-o în anul trecut nu este o producție mică. însă, în condițiile pe care le avem, această producție nu ne mulțumește fiindcă avem mari rezerve pe care sîntem hotărîți să le punem în valoare.în acest an pe 85 la sută din suprafață am însămînțat porumbul dublu hibrid, luînd măsuri pentru a asigura cel puțin 40.000 plante la hectar ; am aplicat mai multe îngrășăminte și vom executa lucrările de întreținere la timp și de bună calitate, pentru a obține, așa cum ne-am angajat, pe întreaga suprafață de 1.250 hectare, 5.000 kg porumb boabe la hectar in cultură neirigată.Rezultatele bune pe care le-am obținut an de an în producția vegetală, ne-au permis să dezvoltăm un puternic sector
Cuvîntul tovarășului Valter lonescu 

(secretarul Comitetului de partid 
de la uzinele „Semănătoarea)Această sesiune istorică a Marii A- dunări Naționale consfințește una din cele mai mari victorii ale poporului nostru în lupta condusă de partid pentru desăvîrși- rea construirii socialismului în patria noastră.Drumul dezvoltării uzinei noastre — „Semănătoarea" — se împletește strîns cu drumul parcurs de oamenii muncii în lupta pentru transformarea socialistă a agriculturii. în urmă cu 13 ani, pe baza hotărîrii Plenarei C.C. al P.M.R. din 3—5 martie 1949, s-a semnat și actul de naștere al întreprinderii noastre. începutul n-a fost ușor. în țară nu se mai construiseră pînă atunci mașini agricole. Nu dispuneam de utilaje, de cadre, nu aveam experiență. Dar indicația partidului de a da în scurt timp mașini pentru agricultura socialistă ne-a însuflețit și, pe loc aproape gol, am ridicat pas cu pas o uzină modernă, cu un înalt nivel tehnic, o uzină care a adus și continuă să-și aducă aportul la înzestrarea agriculturii cu mașini moderne, capabile să asigure creșterea continuă a producției de cereale.Dacă am pune alături prima mașină pe care am construit-o — o semănătoare simplă de porumb — de combina de cereale pe care o fabricăm astăzi, ne-am da seama ce drum uriaș am străbătut ; e un drum propriu întregii țări, drumul creșterii neîntrerupte a economiei naționale. în acești ani producția uzinei a crescut de peste 20 de ori.Așa cum sublinia tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Conferința Organizației de partid a orașului București, profilarea uzinei „Semănătoarea“ pe fabricarea mașinilor agricole de recoltat a avut urmări deosebit de pozitive pentru folosirea rațională și eficientă a capacităților de producție, pentru specializarea colectivului nostru, pentru îmbunătățirea indicilor teh- nico-funcționali ai produselor. în ultima vreme, pe baza hotărîrii Plenarei C.C. al P.M.R. din 30 iunie—1 iulie 1961 și a recomandărilor Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști, colectivul uzinei și-a asumat sarcini care oglindesc un nivel calitativ superior al muncii sale.Astfel, față de anul trecut combina noastră a devenit mai productivă, iar ca urmare a perfecționărilor tehnice pierderile de boabe la recoltare se reduc. înzestrarea combinei cu noi dispozitive în vederea folosirii ei la recoltarea florii-soarelui, soiei și altor leguminoase a contribuit la mecanizarea mai largă a lucrărilor agricole. în anul acesta au intrat în producție de serie combina universală pentru însilozat porumb, cositoarea purtată, mașina de recoltat mazăre. Toate acestea sînt agregate moderne, cu o productivitate înaltă, care vor contribui nemijlocit la mecanizarea complexă a lucrărilor agricole.N-am considerat și nici nu considerăm munca noastră încheiată odată cu expe

Cuvîntul deputatului
(regiuneaPartidul și poporul nostru au cucerit o nouă și mare victorie pe drumul desăvârșirii construcției socialismului în patria noastră : încheierea colectivizării agriculturii, cu aproape 4 ani mai devreme decît termenul stabilit de Congresul al III-lea al P. M. R. Aceasta demonstrează justețea liniei trasate de Plenara din 3—5 martie 1949 privind trecerea la transformarea socialistă a satelor și întărirea continuă a alianței clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare. întreaga experiență a construcției socialiste la sate în țara noastră relevă cu toată forța realismul și caracterul creator al activității teoretice și practice a partidului nostru, a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Victoria de însemnătate istorică, sărbătorită de întregul nostru popor, scoate în același timp în evidență însemnătatea principială a luptei partidului împotriva elementelor oportuniste, a zdrobirii activității grupului antipartinic-fracționist.Partidul nostru a promovat și promovează cu consecvență politica de întărire continuă a alianței dintre clasa .muncitoare și țărănimea muncitoare, temelia de granit a regimului nostru democrat-popular.Avînd sprijinul și îndrumarea permanentă a conducerii partidului, organele și

zootehnic, îndreptîndu-ne în special atenția în spre creșterea și îngrășarea porcilor. Noi am îngrășat și vîndut statului în anul trecut 1.200 de porci. (Am vîndut și 110 vagoane porumb boabe. în acest an ne-am propus să mărim numărul de porci grași pe care îi vom vinde statului la 2.300 capete. Astfel vom realiza în acest an 5.800 kg carne de porc marfă la fiecare sută de hectare teren arabil, față de 3.200 kg cît am realizat în 1961.Ascultînd Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej am reținut în mod deosebit importanța pe care o are cultivarea dovlecilor printre porumb în sporirea producției de furaje. Anul trecut am însămînțat în cultura intercalată 150 hectare de pe care am obținut în medie cîte 3.500 kg dovleci la hectar, pe care i-am folosit în furajarea animalelor. Pentru acest an am prevăzut în planul de producție să cultivăm dovleci prin porumb pe 300 hectare șl fasole pe cel puțin 200 hectare.Obținînd permanent producții tot mai mari, vegetale și animale, am sporit averea obștească a gospodăriei și veniturile colectiviștilor. Viața noastră s-a schimbat din temelie. Anul trecut fondul de bază al gospodăriei s-a ridicat la 5.600.000 de lei, iar veniturile bănești au fost de 8.500.000 lei. Viața noastră s-a schimbat din temelii. Numai în ultimii trei ani 80 de colectiviști și-au construit case noi, peste 160 și-au cumpărat mobilă nouă. în comună se numără peste 700 de aparate de radio, peste 800 de biciclete, 46 de motociclete. Străzile principale sînt asfaltate și luminate cu neon. Acestea sînt doar cîteva din faptele care arată ce am dobîndit noi muncind în gospodăria colectivă. Pentru aceasta mulțumim din inimă Partidului Muncitoresc Romîn, care ne conduce pe drumul bunăstării.Noi, colectiviștii din comuna Variaș, asigurăm conducerea partidului și a statului nostru și pe toți participanții la această măreață adunare că vom munci cu toată puterea și priceperea noastră, pentru a obține noi succese în dezvoltarea gospodăriei colective, adueîndu-ne astfel și în viitor contribuția la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Populară Romînă.

dierea mașinilor pe ogoare. în fiecare campanie sute de muncitori cu o calificare înaltă, tehnicieni și ingineri urmăresc pe cîmp comportarea mașinilor cu marca uzinei „Semănătoarea". Pe baza observațiilor și propunerilor colectiviștilor și mecanizatorilor am adus continuu îmbunătățiri mașinilor. Există un barometru care indică eficacitatea muncii noastre. De la oamenii muncii de pe ogoare primim multe scrisori. în urmă cu 2—3 ani majoritatea dintre acestea conțineau reclamații. în ultimul an n-am mai primit nici o reclama- ție, ci peste 40 de scrisori de mulțumire, într-una dintre ele, trimisă de mecanizatorul Ion Bodon din comuna Gălăteni, raionul Videle, colectivul uzinei a putut citi următoarele : „Cu combina pe care arn lucrat în campania de recoltare am făcut treabă bună. Am fost evidențiat de 6 ori, dar m-am gîndit că de 5 ori trebuiau evi- dențiați muncitorii care au făcut-o. Dacă mașina nu era bună, ce treabă puteam să fac ?“. Fără îndoială că astfel de aprecieri ne bucură.Partidul ne învață însă să tindem mereu spre mai bine, să nu ne mulțumim cu rezultatele obținute. La noi în uzină există o preocupare continuă pentru ridicarea indicilor tehnico-economici ai produselor. Avem în vedere ca, prin perfecționarea mașinilor pe care le fabricăm, să fie micșorată perioada de recoltare și să se reducă pierderile de boabe. Avem de asemenea în vedere reducerea continuă a greutății mașinilor pe care le fabricăm, în acest an, prin micșorarea greutății combinelor, vom putea construi din metalul economisit peste o sută asemenea mașini.Sîntem conștienți că în noile condiții, cînd întreaga agricultură a țării este colectivizată sarcinile noastre sporesc și mai mult, exigențele față de mașinile pe care le producem devin din ce în ce mai mari.Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la sesiune, s-a o- cupat pe larg de situația internațională, de problemele dezarmării generale și totale și ale luptei pentru pace în lume. A- probăm din toată inima politica externă a partidului și statului nostru, care urmărește întărirea permanentă a forței lagărului socialist, a prieteniei dintre țările frățești și promovează relații de coexistență pașnică între țările cu sisteme politico-sociale diferite.Colectivul uzinelor „Semănătoarea" asigură sesiunea extraordinară a Marii A- dunări Naționale că nu-și va precupeți eforturile pentru înfăptuirea Directivelor partidului cu privire la dotarea agriculturii cu mașini agricole dintre cele mai moderne, contribuind pe această cale la întărirea și mai puternică a alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea colectivistă, la înflorirea și dezvoltarea agriculturii socialiste, la apărarea păcii.
Nicolae Marchian

Brașov)organizațiile de partid din regiunea Brașov au desfășurat o susținută muncă politică și organizatorică pentru convingerea maselor de țărani muncitori de a păși pe calea gospodăriei colective.Producțiile mari obținute de gospodăriile colective, creșterea bunăstării colectiviștilor au constituit argumente hotărî- toare în munca politică de masă pentru colectivizarea agriculturii. Este semnificativ în această privință exemplul oferit de un număr de 55 gospodării colective din regiune care au obținut peste 2.000 kg grîu la hectar, 56 gospodării cu peste 20.000 kg sfeclă de zahăr la hectar și 45 gospodării peste 15.000 kg cartofi la hectar, în 1961 fondul de bază al gospodăriilor colective a crescut cu peste 70.000.000 lei.Munca politică și organizatorică pentru colectivizarea agriculturii a constituit o adevărată școală, în care s-au format și au crescut numeroase cadre, oameni t.a- lentați, buni organizatori și agitatori în rîndul maselor, care muncesc cu pasiune și simț de răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate.în cuvîntul meu mă voi referi la creșterea animalelor și îndeosebi a taurinelor, pentru care noi dispunem de condiții foarte favorabile.

La sfîrșitul anului trecut în G.A.S. din regiunea noastră reveneau la suta de hectare 38,9 bovine din care 14,1 vaci cu lapte, iar în G.A.C. 28,1 bovine din care 10,2 vaci cu lapte.Aceasta nu reflectă însă posibilitățile regiunii Brașov, care sînt mult mai mari. Din studiul făcut de comitetul regional de partid și comitetul executiv al sfatului popular regional rezultă că existența în regiune a unui efectiv mare de animale matcă ne va da posibilitatea să putem îndeplini și depăși pe întreaga regiune încă din anul viitor media încărcăturii pe țară de 40 bovine la suta de hectare din care 20 de vaci, prevăzută pentru anul 1965 de Directivele Congresului al III-lea al partidului.Sporuri mari s-au obținut și la producția de lapte, mai ales în gospodăriile agricole de stat, care în anul trecut au realizat în medie 3.284 litri lapte de la fiecare vacă furajată. în 45 de gospodării colective, producția medie realizată de la fiecare vacă furajată a fost de peste 2.000 litri lapte. Totuși, producția medie de 1.782 litri lapte realizată pe regiune în G.A.C. este sub posibilitățile noastre. Prin generalizarea experienței gospodăriilor de stat și a gospodăriilor colective fruntașe putem încă în acest an să realizăm în G.A.C. o producție medie de cel puțin 2.000 litri lapte de la fiecare vacă furajată.Experiența de pînă acum ne-a dovedit că cele mai mari sporuri de carne și lapte se obțin în condițiile asigurării unei puternice baze furajere. în regiunea noastră 29,3 la sută din suprafața agricolă a gospodăriilor colective este ocupată cu pășuni și finețe, care reprezintă cea mai ieftină resursă de furaje. Avem gospodării colective ca cele din Ghimbav, Moșna, Al- țîna și altele, care prin fertilizarea pășunilor cu îngrășăminte naturale și organizarea pășunatului rațional au obținut în anul trecut între 8-14.000 kg masă verde la hectar. Sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid colectiviștii vor executa anul acesta lucrări de curățire de arborete, împrăștieri de mușuroaie, îngră- șare a pășunilor etc. pe o suprafață de 100.000 hectare.în afară de aceasta se vor executa lucrări de desecare pe o suprafață de circa 2.000 hectare și defrișări pe pășunile cu arboret masiv în raioanele Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe și Brașov, redîndu-se astfel pășunatului încă 7.000 hectare.
Cuvîntul tovarășului ing. Marcel Boro

(G. A. C. Vlăsinești,Am avut fericirea să învăț și să devin inginer agronom în anii puterii populare. Alături de zeci de mii de tineri m-am bucurat și eu din plin de condițiile minunate ce sînt create astăzi în țara noastră tineretului, cînd fiecare poate să-și înfăptuiască idealurile sale.De la absolvirea facultății lucrez la gospodăria agricolă colectivă din Vlăsinești, regiunea Suceava, gospodărie care cuprinde 904 familii și dispune de o suprafață de aproape 2.600 hectare.Cînd am venit la Vlăsinești colectiviștii m-au primit cu dragoste și încredere. Aceasta m-a făcut să mă apropii tot mai mult de ei, să învăț din experiența lor bogată, să muncesc cu multă însuflețire și să-i ajut în aplicarea regulilor agrotehnice pentru obținerea de producții mari.Desigur condițiile de viață și muncă în- tr-o gospodărie colectivă, situată la aproape 100 km de centrul regiunii, sînt mult diferite de cele de la oraș. Consider însă că locul fiecărui agronom, al fiecărui specialist în agricultură este în gospodăria colectivă sau în gospodăria de stat, unde are cele mai largi posibilități de a-și pune în practică cunoștințele, capacitatea și energia, luptînd pentru promovarea noului în agricultură, învățînd de la oameni.Măsurile referitoare la îmbunătățirea pregătirii inginerilor și cadrelor de specialiști pentru agricultură, cuprinse în expunerea tovarășului Gheorghiu-Dej, izvorăsc din cerințele vieții, din actualitate. Eu am absolvit cu 3 ani în urmă institutul agronomic din Iași.Fără să subapreciez temeinicia cunoștințelor căpătate în școală, menționez că încă din primele zile ale activității mele ca inginer agronom am simțit unele lacune în pregătire, care se datorau, după părerea mea, în bună măsură modului de repartizare a disciplinelor pe anii de studiu. De exemplu, cursul de mecanizare a agriculturii ni s-a predat în primii doi ani de studiu. Pînă la intrarea noastră în producție, agricultura a fost înzestrată cu noi tipuri de tractoare și mașini agricole, a căror mînuire și funcționare noi nu le-am cunoscut. Se înțelege de aici că am întîm- pinat unele greutăți. Mult ne-ar fi ajutat unele prelegeri în ultimul an, însoțite de aplicații practice, despre cele mai noi tipuri de mașini agricole cu care este înzestrată agricultura. Propun să se introducă o astfel de metodă în programul de pregătire a inginerilor agronomi.Caracterul cerealier al gospodăriei din Vlăsinești ne-a determinat ca în activitatea noastră să acordăm o atenție deosebită sporirii producției de cereale, și în special de grîu și porumb. în această privință sarcinile stabilite de hotărîrile partidului ne-au fost un imbold puternic în muncă. Dacă în trecut producția de grîu depășea cu greu 1.000 kg la hectar, la recolta din anul 1961 noi am obținut peste 1960 kg la hectar de pe suprafața de 735
Cuvîntul deputatului

(regiuneaGospodăria colectivă din comuna Ro- seți, unde sînt președinte, a luat ființă în 1951. Astăzi este o unitate agricolă socialistă puternic dezvoltată, cu un fond de bază de 6.400.000 lei. Ca urmare a creditelor acordate de stat, a ajutorului primit din partea brigăzilor de tractoare de la S.M.T. și a muncii avîntate a tuturor colectiviștilor, încă din primii ani am reușit să mărim producția de cereale la hectar, să dezvoltăm creșterea animalelor.în comunele din jur erau mulți țărani dornici să-și făurească o gospodărie colectivă aidoma celei din comuna noastră. Pentru a-i ajuta, noi i-am invitat să ne viziteze colectiva, să vadă cum muncim șl trăim. Oamenii au venit și au văzut cum muncesc colectiviștii, cum trăiesc ei și s-au convins că numai urmînd exemplul nostru își pot ridica nivelul de viață.Cu anii, noi am căpătat experiență în conducerea treburilor obștești în marea gospodărie colectivă. Dar erau în apropierea noastră colective nou înființate,

O grijă deosebită acordăm asigurării furajelor necesare hrănirii animalelor în perioada de stabulație, precum și creării unei rezerve de furaje. în acest sens, ne-am propus șă obținem în G.A.C. o producție de 30.000 kg porumb siloz la hectar, de pe o suprafață de 12.300 ha, iar în G.A.S. 35.000 kg porumb siloz la ha de pe o suprafață de 3.860 ha.Una din sarcinile care stau în fața organelor și organizațiilor de partid, a sfaturilor populare și specialiștilor dirr regiunea noastră este îmbunătățirea raselor de animale. în acest scop, anul acesta stațiunile de montă vor fi înzestrate cu un număr însemnat de reproducători de mare valoare zootehnică. Rezultate bune se obțin în G.A.S. și G.A.C. și prin aplicarea însămînțărilor artificiale la animale. Prin centrele de îrisămînțări artificiale din regiune vor fi însămînțate anul acesta 15.000 vaci, depășindu-se cu mult numărul de vaci însămînțate în anul 1961.Ținînd seama de sporirea numărului de animale vom construi 277 grajduri și alte adăposturi pentru care se vor folosi în cea mai mare parte materiale din resurse locale.în Raportul său, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a analizat principalele probleme ale situației internaționale actuale. Așa cum se arată în Raport, poporul nostru se poate mîndri că prin munca sa creatoare, prin încheierea colectivizării, îj/ aduce aportul său la întărirea forțelor | păcii. în strînsă colaborare cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste, țara noastră promovează o politică consecventă de pace, de coexistență pașnică a țărilor cu sisteme sociale diferite, militează pentru reglementarea principalelor probleme litigioase pe calea tratativelor, pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, însă, în condițiile în care puterile occidentale, și în primul rînd Statele Unite ale Americii, intensifică cursa înarmărilor, întrețin încordarea situației internaționale, reiau experiențele nucleare în atmosferă, partidul și statul nostru duc cu consecvență politica de pace, îngrijindu-se totodată de întărirea capacității de apărare a patriei, de educarea poporului nostru în spiritul vigilenței față de uneltirile cercurilor agresive imperialiste. Politica țărilor socialiste se bucură în prezent de o uriașă forță de atracție și de influențare, deoarece ea exprimă năzuințele cele mai fierbinți ale întregii omeniri.
regiunea Suceava)hectare. Nici această producție nu ne satisface. Noi vrem mai mult, tindem spre recolte din ce în ce mai mari. Pentru a- ceasta avem toate condițiile și putem spune că am acumulat oarecare experiență. De exemplu, pe o suprafață de 100 hectare, aplicînd toate măsurile agrotehnice, folosind sămînță din soiuri de înaltă productivitate, am obținut o producție medie de 2834 kg la hectar. Un calcul simplu ne arată că dacă am fi obținut aceeași producție de pe întreaga suprafață însămîn- țată cu grîu, atunci numai din sporul de producție valorificat la prețuri de contractare am fi putut cumpăra peste 150 de vaci. De aici rezultă ce mari perspective se deschid în fața gospodăriei noastre prin creșterea continuă a producției la hectar. încă din toamna anului trecut, trăgînd concluzii din propria noastră experiență, am luat o serie de măsuri care să ne asigure în vară o producție superioară celei de anul trecut.Sarcina pusă de partid de a obține de pe suprafețe tot mai mari producții ridicate de porumb a fost primită cu însuflețire de colectiviști. Pentru mine, ca inginer, aceasta a însemnat un puternic imbold în muncă, mi-a pus problema studierii și experimentării soiurilor de porumb care se adaptează cel mai bine condițiilor din comuna noastră și care dau cele mai mari producții. în același timp, colectiviștii, conducerea gospodăriei s-au îngrijit de folosirea tuturor posibilităților care puteau să ducă la producții sporite la hectar. Toate acestea au contribuit la obținerea a 2982 kg porumb boabe la hectar de pe suprafața de 567 hectare, iar de pe 200 hectare am obținut în plus și cîte 214 kg fasole, care a fost cultivată intercalat. Pentru început ne-am propus să obținem anul acesta cîte 5.000 kg porumb boabe de pe 200 hectare neirigate și să extindem culturile intercalate pe restul suprafeței însămînțate cu porumb.Fiindcă a venit vorba de recolte mari de porumb și grîu, doresc să ridic o problemă care ne preocupă în mod deosebit. Noi avem nevoie de un hibrid de porumb cu o perioadă de vegetație mai scurtă și cu producție mare. Un astfel de porumb ne-ar avantaja la pregătirea terenului pentru însămînțările de toamnă, în special grîu. Iată deci, dorința noastră sau dacă putem spune o temă importantă și urgentă de studiu și cercetare pentru Institutul de Cercetări Agricole, pentru stațiunile sale. Din partea colectiviștilor și a mea cercetătorii vor avea tot sprijinul, iar realizarea unui astfel de hibrid va fi o mîndrie atît pentru cercetători cît și pentru colectiviști.Cinstea și bucuria participării la această sesiune vor rămîne neșterse în amintirea mea. Nu sînt membru de partid, dar convins de justețea politicii partidului voi pune întreaga mea capacitate și putere de muncă în slujba înfăptuirii mărețelor idealuri pentru care luptă partidul.
Nicolae Rîjnoveanu

București)care trebuiau ajutate să-și organizeze munca și îndrumate cum să se dezvolte. Firește că noi nu puteam rămîne nepăsători. Atunci, la propunerea organizației de partid, președintele, contabilul și unul dintre cei mai buni brigadieri au mers la tinerele gospodării colective, unde timp de cîte 10—15 zile le-au dat ajutorul cuvenit. Astăzi și aceste gospodării colective se dezvoltă în ritm rapid, armonios.Pentru a obține recolte mari, cum nu mai fuseseră pe meleagurile noastre, ne-am preocupat în primul rînd de însușirea și aplicarea regulilor agrotehnice, în fiecare iarnă, la cursul agrotehnic, participă cîte 100—120 de colectiviști. în iarna 1961—1962, la noi s-au organizat 3 cursuri de învățământ agricol de masă, care au cuprins 120 colectiviști. Pentru restul colectiviștilor s-a organizat un ciclu de conferințe pe teme agricole, la căminul cultural. Trebuie să arăt că toți
(Continuare în pag. V-a)
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Cuvîntul deputatului Nicolae Rîjnoveanu tuturor unităților la nivelul celor frun-
(Urmare din pag. IV-a) de 5—6cei 6 brigadieri au urmat cursuri luni.Indicațiile cuprinse în Raportul șului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu M organizarea de cursuri agrozootehnice <. masă pe o perioadă de 3 ani au o 1 deosebită însemnătate pentru ridicarea nivelului de cunoștințe al membrilor colectiviști, fapt ce va avea urmări pozitive asupra creșterii producției.Experiența noastră a dovedit că pe măsură ce a crescut numărul cursanților, s-a îmbunătățit calitatea lucrărilor și a crescut producția agricolă. De exemplu, la porumb, în 1961, noi am realizat o producție medie de 3.050 kg boabe la hectar, la grîu pe unele parcele 2.100 kg, iar la floarea-soarelui 1.600 kg la ha. Pe 100 ha cultivate cu porumb în cultură neirigată am obținut 4.200 kg boabe la hectar. Sporul de 1.150 kg la hectar față de media realizată pe gosnoclărie s-a datorat faptului că pe această suprafață s-a aplicat întregul complex de reguli agrotehnice : arătura adîncă, fertilizarea solului, folosirea seminței dublu hibride, asigurarea unei densități de 30.000—32.000 plante la hectar și întreținerea culturii prin efectuarea a trei prașile mecanice și trei animale.Așa cum s-a subliniat în expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, există toate condițiile pentru a spori și mai mult producția de cereale în acest an. De exemplu, noi am semănat cu porumb 969 ha, din care 250 ha pentru 5.000 kg boabe la hectar, în cultură neirigată. Aplicînd întregul complex de reguli agrotehnice, noi vom reuși să realizăm pe întreaga gospodărie 4.500 kg porumb boabe la hectar.Datorită recoltelor mari pe care le realizăm, noi aducem o contribuție tot mai mare la fondul central al statului. Anul trecut am vîndut statului pe bază de contract 1070 tone porumb, 320 tone grîu, 320 tone floarea-soarelui etc. în acest an vom spori simțitor aceste cantități, obți- nînd astfel importante venituri bănești.Dezvoltînd producția de cereale, noi am putut crește un număr sporit de animale. De exemplu, în 1961, am avut la suta de

tovară- privire
hectare cîte 17 bovine, 26 porcine și 70 ovine. în anul 1962, vom spori efectivele la suta de hectare, ajungînd la 20 bovine, 44 porcine, 114 ovine și 1.000 păsări. în același timp, va spori productivitatea pe cap de animal ajungînd la 3.000 litri lapte de la fiecare vacă, 48 litri lapte și 2,600 kg lînă de la fiecare oaie.Din vînzarea cantităților de produse agroalimentare contractate cu statul, noi obținem importante venituri bănești. Dacă anul trecut am realizat 6.100.000 lei venituri bănești, în acest an vom ajunge la 8.446.000 lei, ceea ce reprezintă 234.000 lei la suta de hectare.Crescînd veniturile bănești, gospodăria colectivă a avut posibilitatea să împartă cu regularitate avansuri bănești. în 1960 s-au dat avansuri din 3 în 3 luni, în 1961 din două în două luni și începînd din acest an dăm lunar avansuri bănești. în primele patru luni ale acestui an am acordat cîte 10 lei pentru o zi-muncă. Faptul acesta are o deosebită importanță, deoarece crește interesul colectiviștilor pentru a participa la muncă în tot timpul anului, ei simțind în mod direct avantajele contractării cu statul a unor cantități tot mai mari de produse agroalimentare. De aceea, intern întru totul de acord cu indicația cuprinsă în expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej privind îmbunătățirea sistemului de arvune și credite de contractare și elaborarea unei reglementări unitare a sistemului de avansuri pentru zile- muncă.Se schimbă necontenit fața comunei noastre. Numai în ultimii trei ani, peste 100 colectiviști și-au construit case noi. Nu mai vezi în comună case acoperite cu stuf și papură. Pînă în toamnă vom termina construcția școlii cu 8 clase și electrificarea comunei.Pentru viața nouă pe care o trăiesc acum, colectiviștii noștri sînt recunoscători partidului și guvernului.în numele alegătorilor circumscripției electorale nr. 7 Dragalina, care m-au ales deputat, mă angajez să muncesc neobosit pentru a transpune în viață prețioasele învățăminte ce se desprind din lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale, pentru continua consolidare a gospodăriilor colective.

tașe.în S.M.T. sindicatele vor mobiliza pe mecanizatori la organizarea mai bună a muncii, scurtarea termenelor de reparații, folosirea mai productivă a tractoarelor și mașinilor agricole.Mulțumim din toată inima Comitetului Central, al partidului, tovarășului Gheorghe Ghèorghiu-Dej personal, care,

manifestînd grijă deosebită față de sindicate, ne ajută să slujim fidel interesele fündamentale ale maselor largi de oameni ai muncii. Mîndri de victoriile repurtate sub conducerea scumpului nostru partid, ne angajăm să muncim cu pasiune și elan revoluționar pentru ridicarea activității noastre la nivelul mărețelor sarcini ale desăvîrșirii construcției socialiste în patria noastră.

Cuvîntul deputatului Isac MartinActuala sesiune extraordinară a Marii Adunări Naționale, consacrată încheierii colectivizării agriculturii, constituie un eveniment de însemnătate istorică în viața partidului și poporului nostru.Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-De'j — document de mare importanță teoretică și practică — face o analiză marxist-leninistă a profundelor prefaceri revoluționare care au avut loc în țara noastră, pentru rezolvarea celei mai grele sarcini a revoluției socialiste— după cucerirea puterii politice de către clasa muncitoare ■— transformarea socialistă a agriculturii.Partidul nostru a mers consecvent pe linia industrializării socialiste, dezvoltînd cu precădere ei, construcția tinuu G.A.S., șurat o vastă rică în rîndul țărănimii, să treacă de la mica gospodărie, bazată pe propriètatea privată, la marea gospodărie cooperatist-socialistă.Victoria obținută în transformarea socialistă a agriculturii confirmă pe deplin justețea politicii marxist-leniniste a partidului, a Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, spiritul creator în aplicarea în practică, potrivit condițiilor țării noastre, a planului cooperatist al lui Lenin, folosind experiența construcției colhoznice sovietice și învățînd din propria noastră experiență acumulată în decursul celor 13 ani de la plenara C.C. al P.M.R. din 3-5 martie 1949.O contribuție hotărîtoare la victoria pe care o sărbătorim a adus-o eroica noastră clasă muncitoare, clasa conducătoare în stat, care a aplicat cu consecvență politica partidului de întărire a alianței cu țărănimea muncitoare — alianță care constituie baza politică a statului nostru șl chezășia lichidării pentru totdeauna a exploatării omului de către om în țara noastră.încheierea colectivizării agriculturii ridică pe o treaptă și mai înaltă alianța dintre cele două clase prietene — clasa muncitoare și clasa țărănimii colectiviste— întărește unitatea moral-politică a poporului în lupta pentru desăvîrșirea construcției socialiste, asigură condițiile dezvoltării intensive și multilaterale a producției agricole prin folosirea rațională a pămîntului, a mijloacelor mecanizate, a substanțelor chimice de fertilizare a solului și de combatere a dăunătorilor, aplicarea celor mai noi cuceriri ale științei și a metodelor înaintate de muncă, pentru obținerea unei înalte productivități și realizarea unui preț de cost cît mai redus.Terminarea colectivizării creează condiții deosebit de favorabile pentru creșterea conștiinței socialiste a țărănimii, trecerii de la vechea mentalitate generată de proprietatea privată asupra pămîntului, la un nou fel de a munci și a gîndi, pe baza noilor relații de producție socialiste.Măsurile prevăzute în Raportul prezentat în sesiune de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej vor asigura conducerea științifică și unitară, cunoașterea temeinică a realității, sintetizarea și extinderea experienței înaintate, vor crea condiții pentru participarea la conducerea agriculturii a celor mai pregătite cadre care lucrează nemijlocit în producție și care vor putea hotărî în cunoștință de cauză măsurile cele mai corespunzătoare, parti- cipînd nemijlocit la aplicarea lor în viață. Asigurarea cu ingineri și tehnicieni de specialitate a G.A.S., S.M.T. și G.A.C. va asigura folosirea rațională a cadrelor de specialiști de care dispunem în prezent, va contribui la promovarea largă în practica producției agricole a regulilor agrozootehnice înaintate. Măsurile privind îmbunătățirea învățămîntului asigură pregătirea cadrelor pe baze științifice, legarea mai strînsă a învățămîntului de practica producției agricole, ridicarea cunoștințelor agrozootehnice a întregii mase de lucrători din agricultură.Sarcinile reieșite din Raportul prezentat au un caracter concret, reflectă cerințele vieții în etapa actuală, sînt bazate pe un studiu profund ; ele creează condițiile pentru a se realiza, încă în acest an, o producție agricolă sporită și

industria grea cu pivotul de mașini, a întărit con- S.M.T. și G.A.C., a desfă- muncă politică-organizato- convingînd-o

înfăptuirea înainte de termen a prevederilor stabilite în această privință de Directivele Congresului al III-lea al P.M.R.Aprob cu căldură și cu toată încrederea măsurile prevăzute în Raport și vom lupta neobosit pentru aplicarea lor în viață.O contribuție de seamă la înfăptuirea politicii partidului de construire a socialismului aduc sindicatele din țara noastră — cea mai largă organizație de masă a clasei muncitoare.Sub conducerea organizațiilor de partid, sindicatele desfășoară o rodnică activitate de mobilizare a celor ce muncesc la lupta pentru îndeplinirea planurilor de dezvoltare a economiei naționale, organizează participarea nemijlocită și tot mai activă a maselor muncitoare la conducerea economiei, la elaborarea și înfăptuirea măsurilor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale oamenilor muncii.Muncitorii, inginerii și tehnicienii din industrie, desfășurînd larg întrecerea socialistă organizată de sindicate, și-au depășit an de an sarcinile de plan, au adus o contribuție de seamă la înzestrarea agriculturii cu mașini agricole, tractoare, îngrășăminte și alte produse industriale. Muncitorii din întreprinderile constructoare de mașini agricole au fabricat în anul 1961 de 10 ori mai multe tractoare decît în 1949, iar întreaga producție de mașini agricole a fost de circa 5 ori mai mare decît cea realizată în 1955. Producția industriei chimice a fost în anul 1961 de 14 ori mai mare decît cea din anul 1938. în anii 1960—1961 muncitorii, inginerii și tehnicienii zat economii peste liarde lei. Aceste tului posibilitatea în economia națională, investiții din care o parte au fost îndreptate spre agricultură.Avînd ca obiectiv principal în întrecerea socialistă îmbunătățirea calității lucrărilor și creșterea producției agricole, mecanizatorii din S.M.T. au sprijinit gospodăriile agricole colective care au obținut în 1961 o producție sporită, iar lucrătorii din gospodăriile agricole de stat au îndeplinit și depășit planul producției-marfă.Sindicatele, care cuprind în rîndurile lor peste 3 milioane de membri, vor lupta cu perseverență pentru înfăptuirea hotărî- rilor sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale. Sindicatele vor mobiliza pe cei ce muncesc în industrie pentru a livra la timp gospodăriilor agricole de stat, S.M.T.-urilor și gospodăriilor colective mijloacele de producție necesare. în întrecerea socialistă a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din întreprinderile constructoare de mașini vom pune în permanență ca obiectiv central lupta pentru crearea de mașini agricole cu înalți indici tehnico-economici, cu viteze mari de lucru și cu randament sporit, îmbunătățirea continuă a calității mașinilor agricole și reducerea greutății acestora.O deosebită atenție vom acorda îmbunătățirii muncii pe șantierele de construcție a obiectivelor industriei chimice, mo- bilizînd, în cadrul întrecerii socialiste, pe muncitori, ingineri și tehnicieni la scurtarea termenelor de dare în funcțiune a noilor capacități de producție în vederea satisfacerii într-o măsură tot mai mare a nevoilor crescînde de agriculturii.în centrulG.A.S. și S.M.T. va citorilor, inginerilor făptuirea sarcinilor privire la sporirea animale.Măsurile stabilite de partid- ca peste 76 la sută din numărul inginerilor și specialiștilor din agricultură să lucreze direct în unitățile agricole creează condiții mai bune sindicatelor să cunoască și să generalizeze larg în rîndurile oamenilor muncii de la sate cuceririle științei și practicii agricole. Sindicatele vor desfășura o susținută activitate pentru ca metodele de muncă ale colectivelor fruntașe să fie larg răspîndite, pentru ridicarea

din industrie au reali- plan de circa 1,7 mi- economii au dat stade a spori investițiile

îngrășăminte alesindicatelor din mobilizarea mun-atenției sta și tehnicienilor la în- trasate de partid cu producției vegetale și

Cuvîntul tovarășului Ion Tudorică 
(președintele G. A. C. din comuna Seaca de Cimp, 

regiuneaDoresc să-mi exprim de la început satisfacția pentru măsurile propuse în vederea dezvoltării continue a agriculturii noastre socialiste. Lucrările sesiunii constituie pentru noi o adevărată școală care ne învață cum să consolidăm pe mai departe gospodăriile colective și să obținem noi succese în creșterea producției agricole vegetale și animale.Gospodăria noastră colectivă este o unitate puternică cu un fond de bază de 3.000.000 lei, iar valoarea averii obștești ajunge la aproape 5.000.000 lei.De cînd sîntem colectiviști am învățat să folosim rațional pămîntul și să-i smulgem producții tot mai mari. în trecut, cînd eram individuali, abia obțineam 800 kg grîu sau 1000 kg porumb la hectar. Acum aceste producții au rămas doar a- mintiri. E de ajuns să arăt că anul trecut noi am obținut în medie la ha 2.160 kg grîu, 2.000 kg floarça-soarelui și peste 5.000 kg porumb boabe în cultură neirigată, de pe întreaga suprafață.Experiența noastră arată că sarcina de a obține 5.000 kg porumb boabe la hectar în cultură neirigată pe suprafețe tot mai mari de teren poate fi îndeplinită. La baza succesului nostru stă o muncă chibzuită, gospodărească, bine organizată. Am făcut arături adînci de vară și de toamnă, am aplicat îngrășăminte naturale, înainte vreme gunoiul de grajd se arunca la margine de sat prin ogașe. Acum procedăm astfel : La inițiativa organizației de bază, colectiviștii au pornit o adevărată campanie pentru a căra cît mai mult gunoi la cîmp. Printre măsurile luate de noi pentru sporirea producției se numără și lucrările de pregătire a terenului, semănatul la timpul optim, folosirea semințelor de mare productivitate potrivite condițiilor noastre naturale. La porumbul cultivat pentru boabe am avut grijă ca începînd de la semănat să asigurăm densitatea de 38.000 plante la hectar. în timpul vegetației am aplicat 2 grăpări la răsărire, două prașile mecanice și patru prașile manuale. Strădaniile noastre au fost răsplătite din plin cu producția de 5.000 kg porumb la ha de care am amintit. în plus, culti- vînd dovleci intercalat printre porumb noi am obținut și peste 100.000 kg dovleci, pe care i-am folosit ca furaje la animale.Cu multă bucurie am ascultat înalta apreciere dată de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej gospodăriei noastre ca o unitate care a obținut succese mari în sporirea producției de porumb. Această apreciere constituie pentru colectiviștii din Seaca de Cîmp un imbold în lupta pentru noi realizări. Rezultatele obținute ne-au

Oltenia)convins că dacă muncim bine pămîntul ne poate da producții și mai mari. Pentru anul acesta ne-am propus să obținem 6.000 kg porumb boabe la hectar de pe întreaga suprafață.Cîmpia din lunca Dunării, în care este situată comuna noastră, ne oferă posibilități largi și pentru dezvoltarea creșterii animalelor. Fermele noastre de animale cuprind 360 bovine, din care 182 vaci și juninci, 1.315 oi, 735 porcine și peste 5.000 păsări.Succesele obținute de noi oglindesd ceea ce a dobîndit țărănimea muncitoare prin alianța sa cu clasa muncitoare. Fe tarlalele gospodăriei noastre au 'ucrat și lucrează tractoare și combine moderne, semănători mecanice, pluguri și alte mașini agricole făurite de mîinile harnice ale muncitorilor de la orașe și trimise nouă prin S.M.T.-uri. Răspunzînd cu fapte acestui ajutor, în baza contractului încheiat cu statul, noi-am vîndut 327 tone grîu, 466 tone porumb, aproape 180 tone floa- rea-soarelui, peste 3.000 hl lapte și 37 tone carne.Pentru valorificarea produselor încheiem contracte pe termen lung, deoarece acestea sînt foarte avantajoase : pe lîngă că beneficiem de prețuri ferme, din banii încasați putem să repartizăm colectiviștilor avansuri bănești în fiecare lună.Livrînd statului anul trecut cantități mari de produse în baza contractului încheiat pe termen lung, gospodăria noastră a obținut un venit de aproape 2.800.000 lei.La această noastre de a bogății,, de a toare, casele țara mai frumoasă. Pentru înfăptuirea a- cestor minunate planuri noi avem nevoie de pace. Statul nostru, așa cum a arătat aici tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, își a- duce contribuția sa activă la apărarea păcii, militează cu perseverență pentru dezarmarea generală și totală, pentru soluționarea pașnică a problemelor litjgioase, pentru dezvoltarea colaborării și apropierii între popoare. Țările socialiste, toate forțele care luptă pentru pace, pot împiedica uneltirile războinice ale imperialiștilor, pot apăra pacea.Noi susținem cu inima deschisă politica de pace a statului nostru, căci ea izvorăște din dragostea față de popor, reprezintă gîndurile și năzuințele noastre. Asigurăm conducerea partidului și statului că nu vom pregeta să ne continuăm neobosit munca pentru întărirea puterii țării și a forțelor care apără

gospodării colective, care trebuie să ajungă în scurt timp la nivelul celor fruntașe.Producția cerealieră rămîne ramura principală și va păstra în continuare un rol preponderent în agricultura regiunii. Datorită condițiilor create prin mecanizarea principalelor lucrări, prin aplicarea diferențiată a măsurilor agrotehnice și îndrumarea tehnică permanentă, vom reuși să ajungem în acest an la o producție medie de 1.700 kg grîu și 2.600 kg porumb boabe la hectar. Vom acorda o atenție deosebită legumiculturii, pomivi- ticulturii pentru care avem condiții prielnice în regiune.în noua etapă de dezvoltare a agriculturii socialiste, o problemă de mare importanță este asigurarea fiecărei gospodă-

rii cu cadre tehnice cu pregătire superioară. De aceea dăm o înaltă apreciere măsurilor luate de conducerea partidului și guvernului în legătură cu redistribuirea cadrelor cu studii superioare agronomice. Datorită acestei măsuri în prezent în regiunea noastră numărul inginerilor care lucrează în G.A.C. a crescut de la 68 la 302.Ca deputat în Marea Adunare Națională votez cu toată încrederea Proiectul de lege cu privire la înființarea Consiliului Superior al Agriculturii și a consiliilor agricole regionale și raionale, convins pe deplin că prin aceasta se va asigura o conducere științifică competentă și unitară, legată mai strîns de producția agricolă.
Cuvîntul tovarășei ing. Valeria Marinescu

(G. A. C. Somcuta, regiunea Maramureș)
J

am re- De din că
sesiune dezbatem planurile smulge ogoarelor mai multe face colectivele mai înflori- noastre mai îndestulate și

și consolidează pacea.
Cuvîntul deputatului Victor Bolojan

(regiunea Crișana)

în participarea mea și a multor altor ingineri agronomi, zootehnicieni, specialiști care lucrează nemijlocit în producția agricolă, la lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale, eu văd o dovadă a prețuirii pe care o acordă partidul nostru noii intelectualități, participantă activă la dezvoltarea economiei și culturii patriei noastre.Regimul democrat-popular a creat posibilitatea ca fiii muncitorilor și țăranilor să urmeze școli superioare, acordîndu-le burse și toate cele necesare învățăturii. Pentru mine, fiica unui țăran sărac, este o mare fericire că am putut deveni inginer agronom, că pot să particip nemijlocit la dezvoltarea agriculturii, ramură importantă a economiei naționale.în primăvara trecută, cînd am absolvit Institutul Agronomic din București, cerut împreună cu soțul meu să fim partizați în regiunea Maramureș, atunci lucrez în gospodăria colectivă comuna Șomcuta. Mi-am dat seamanumai într-o unitate agricolă direct productivă puteam să-mi valorific pe deplin și să-mi dezvolt cunoștințele acumulate în anii de studenție. în mijlocul colectiviștilor am găsit de la început o primire caldă și prețuire pentru munca mea. Totodată, am putut remarca setea cu care erau așteptate sfaturile și întreaga mea contribuție la rezolvarea celor mai de seamă probleme tehnico-economice și organizatorice ale gospodăriei. M-am străduit să răspund cu toată puterea mea de muncă acestei încrederi.Un sprijin deosebit în activitatea zilnică am primit din partea comuniștilor din gospodăria colectivă. Ei au stimulat zi de zi interesul meu pentru aprofundarea documentelor de partid, m-au ajutat să cunosc posibilitățile de dezvoltare economică a gospodăriei, ceea ce mi-a permis să contribui cu mai mult succes prin cunoștințele mele la efortul comun al colectiviștilor pentru consolidarea economi- co-organizatorică a gospodăriei.O mare bucurie mi-a produs faptul că, în iulie . anul trecut, organizația de bază m-a invitat să particip la dezbaterea planului de perspectivă întocmit în lumina documentelor plenarei C.C. al P.M.R. iunie-iulie 1961.' în adunare am arătat lectiviștilor pe bază de calcule rolul troducerii în cultură a semințelor diniuri de înaltă productivitate și extinderii suprafețelor cultivate cu legume, precum și foloasele aplicării amendamentelor cal- caroase pe solurile noastre acide. Potrivit acestui plan de perspectivă, în toamna anului trecut am însămînțat 90 la sută din suprafața destinată griului cu soiuri de înaltă productivitate, iar în această primăvară întreaga suprafață cultivată xcu porumb. Totodată, s-au

dinco- in- so-
Oamenii muncii din regiunea Crișana dau o înaltă prețuire inițiativei conducerii partidului nostru, de a dezbate într-un cadru atît de reprezentativ bilanțul muncii de pînă acum și problemele dezvoltării viitoare ale agriculturii noastre socialiste, în ce altă orînduire socială s-a pomenit vreodată ca în cel mai înalt for de conducere al treburilor de stat să fie antrenați și consultați în probleme de importanță covîrșitoare un număr atît de impresionant de oameni ai muncii?Acest lucru este posibil numai în condițiile orînduirii socialiste și el exprimă profundul democratism al regimului nostru, legătura de nezdruncinat a partidului și guvernului cu masele largi de oameni ai muncii care făuresc, cu mintea și mîinile lor, viitorul minunat al patriei.Documentul programatic în care a fost înfățișată politica științifică a partidului de întărire continuă a alianței muncito- rești-țărănești și de transformare socialistă a agriculturii îl constituie hotărîrea Plenarei C.C. al P.M.R. din 3—5 martie 1949. Potrivit indicațiilor și sarcinilor stabilite de partid la această plenară, transformarea socialistă a agriculturii s-a făcut în mod treptat, pe măsura creării bazei tehnice-materiale, a asigurării cu cadrele de specialiști necesare și a creșterii nivelului de conștiință a țărănimii asupra superiorității și necesității marea gospodărie colectivă. Aceste principii de bază ale planului cooperatist- leninist au fost aplicate cu fermitate și consecvență revoluționară de către partidul nostru în întreaga perioadă de construire a socialismului la sate, înfrîngîn- du-se împotrivirea elementelor oportuniste și fracționiste.Sub îndrumarea partidului s-a dezvoltat industria constructoare de mașini agricole, s-au creat toate premizele pentru acordarea de ajutor financiar gospodăriilor colective prin credite pe termen lung, s-a format un număr însemnat de cadre capabile să conducă și să organizeze agricultura în noile condiții și s-a desfășurat o vastă muncă politico-educativă de creștere a conștiinței țărănimii muncitoare.Faptul că la noi în țară a avut loc o sporire continuă a producției agricole în condițiile transformării socialiste a agriculturii dovedește justețea liniei politice a partidului și statului.încheierea colectivizării agriculturii întregii țări a fost primită și de către oamenii muncii din regiunea Crișana cu un sentiment de bucurie și profundă recunoștință, față de politica înțeleaptă a partidului nostru, care conduce cu fermitate poporul muncitor pe drumul unei vieți noi, fericite..în munca pe care am desfășurat-o pentru terminarea colectivizării un puternic imbold l-au constituit hotărîrile Congresului al Ill-lea al P.M.R., precum și Documentele iunie-iulie 1961 și ale Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști.Dezbaterea pe larg și popularizarea

trecerii la

Plenarei C.C. al P.M.R. din

acestor importante zat forța uriașă a oamenilor mului, la nizatorică tovărășiți drumul gospodăriei colective.Cele 169.130 familii de țărani romîni și maghiari, care lucrează în 466 de gospodării colective o suprafață de peste 444.000 hectare, au înțeles că numai agricultura socialistă descătușează rezervele inepuizabile ale pămîntului, că numai o agricultură mecanizată și științifică poate deschide larg perspectivele viitorului.Bucurîndu-se de sprijinul multilateral al statului, prin S.M.T., cadre de specialitate, credite etc., gospodăriile colective au obținut producții ridicate, care au influențat în mod direct asupra conștiinței țăranilor întovărășiți și cu gospodărie individuală. Ei au avut posibilitatea să facă calcule, să constate diferențele la producția de cereale, de carne, de lapte, în favoarea colectiviștilor ; să-i vadă pe colectiviști trăind mai bine, îmbrăcîndu-se mai bine, avînd locuințe mai bune. Numai în ultimii trei ani colectiviștii din regiunea Crișana și-au construit peste 13.500 de case noi.Dacă în. 1956 în gospodăriile colective producția medie de grîu la hectar era de 1.345 kg., în gospodăriile țăranilor individuali era abia de 900 kg. — După cinci ani în G.A.C. producția de grîu a crescut în medie cu 300 kg la hectar, pe cînd în gospodăriile țăranilor individuali a rămas la același nivel. La porumb, precum și la producția animală, comparațiile sînt tot atît de elocvente.Ținînd seama de faptul că dezvoltarea continuă a proprietății obștești reprezintă izvorul puterii economice a G.A.C., comitetul regional și comitetele raionale de partid, organizațiile de bază au îndrumat consiliile de conducere să se preocupe de creșterea fondului indivizibil. In anul 1961 s-a repartizat la fondul de bază suma de 34.383.000 lei din veniturile bănești ceea ce a făcut ca la suta de hectare suprafață agricolă să revină în medie pe regiune un fond de bază de 142.000 lei. Dintre cele 88 gospodării colective milionare și multimilionare, merită a fi evidențiate rezultatele gospodăriilor din Borș cu 423.511 lei fond de bază la suta de hectare, Mădăraș cu 375.683 lei, Sîntana cu 374.503 lei și altele.Vînzarea către stat, pe bază de contract, a unor cantități mereu sporite de produse agricole a determinat creșterea simțitoare a veniturilor bănești și a avutului obștesc. în anul 1961 gospodăriile colective au vîndut statului cu 83 la sută mai multă carne, cu 93 la sută mai mult lapte și cu 61 la sută mai multă lînă, față de 1960. Față de anul 1951 cînd averea obștească a gospodăriilor colective era de numai 16.852.000 lei, în anul 1961 aceasta a crescut la peste 345 milioane lei.încheierea procesului de colectivizare a agriculturii pune în fața noastră sarcini de mare răspundere. Va trebui în primul rînd să ne ocupăm de întărirea noilor

documente au mobili- comuniștilor, a tuturor muncii devotați cauzei socialis- o intensă muncă politico-orga- pentru atragerea țăranilor inși cu gospodărie individuală pe
aplicat amenda-

mente calcaroase pe o suprafață de 80 hectare.Mi-am dat seama însă că pentru a spori priceperea țăranilor colectiviști este nevoie să li se arate cum trebuie să-și lucreze pămîntul în condițiile noi pe tarlalele întinse ale gospodăriei colective. în acest scop, am ajutat la organizarea cursurilor agrozootehnice, străduindu-mă să le fac cît mai utile, pentru a schimba din limbajul țăranilor colectiviști zicala : „Așa am învățat din bătrîni", cu una nouă, „Așa cum ne învață știința".Hărniciei colectiviștilor se datorește faptul că în prezent, după numai un an de cînd muncesc în gospodăria colectivă, am reușit să plantăm pomi fructiferi în masiv pe o suprafață de 26 hectare, în trecut teren neproductiv. în planul de perspectivă gospodăria a prevăzut să valorifice în acest fel peste 100 de hectare teren neproductiv și slab productiv. Aplicînd indicațiile partidului, vom folosi mai rațional suprafețele plantate cu pomi, culti- vîndu-le cu plante furajere ; vom putea astfel spori cantitatea de nutrețuri necesare animalelor, creînd chiar o importantă cantitate de furaje de rezervă.Munca de un an de zile în gospodăria colectivă m-a ajutat să pătrund adînc în conținutul cuvintelor rostite de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști : „Nu poate fi satisfacție mai mare pentru un agronom, zootehnician sau medic veterinar, decît aceea de a munci efectiv pe teren, în gospodării de stat și colective, unde își poate valorifica pe deplin cunoștințele acumulate în anii de studiu și poate vedea rezultatele concrete ale muncii sale".Există o deplină concordanță între idealurile pe care mi le-am făurit în anii de studenție și cuvîntul părintesc al partidului. De aceea îmi exprim deplina adeziune față de hotărîrea partidului și guvernului cu privire la redistribuirea cadrelor de specialiști în agricultură, care asigură unităților agricole socialiste cadre pentru îndrumarea tehnică corespunzătoare sarcinilor tot mai mari ce stau în fața agriculturii. în condițiile încheierii colectivizării agriculturii, locul nostru, al agronomilor, zootehnicienilor și veterinarilor — purtătorii cuvîntului prețios al științei agricole — este numai acolo unde se hotărăște bătălia pentru belșugul ogoarelor noastre socialiste. Sînt convinsă că toți colegii mei vor răspunde fără șovăire acestei sarcini de mare răspundere.în conștiința noastră s-a imprimat adînc sentimentul atașamentului profund față de politica partidului nostru și sîntem convinși că numai sub îndrumarea sa părintească vom putea deveni tot mai folositori cauzei socialismului în scumpa noastră patrie, Republica Populară Romînă.
Cuvîntul deputatului Viorel Uibaru

(președintele comuna Lenauheim, 
Banat)averii obștești a cărei valoare se ridică în prezent la peste 11.000.000 lei; fondul de bază la 100 de hectare este de 350.000 lei. Ce a însemnat pentru noi, colectiviștii, consolidarea gospodăriei, creșterea avuției obștești? Un singur exemplu dă răspuns la această întrebare. Numai în ultimii doi ani 85 de familii și-au construit case noi.Printre multiplele probleme deosebit de importante ridicate în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej este și aceea a grijii ce trebuie acordată bătrînilor sau celor iriapți de muncă. Pe baza prevederilor statutului-model, adunarea generală a gospodăriei noastre a hotărît să dea colectiviștilor bătrîni un ajutor anual de 1.200 lei, 300 kg grîu, 300 kg porumb și alte produse. In afară de aceste ajutoare, pe mulți dintre bătrîni gospodăria îi trimite în timpul verii la tratament în stațiunile balneo-climaterice.Așa cum s-a arătat în Raportul prezentat la actuala sesiune, terminarea colectivizării agriculturii și întărirea continuă economico-organizatorică a gospodăriilor colective fac cu putință să se treacă, cu participarea tuturor colectiviștilor, la elaborarea și aplicarea unui sistem unitar de asigurare materială la bătrî- nețe și în caz de invaliditate a colectiviștilor, care să le garanteze o bătrînețe liniștită, fără griji.Aș vrea să mă refer la o altă problemă ridicată în Raport și anume la pregătirea cadrelor de conducere din gospodăriile colective. Personal, simt nevoia să-mi îmbogățesc cunoștințele agrotehnice, zootehnice, cele privind mecanizarea, chimizarea agriculturii și alte probleme importante pe care le ridică viața, munca pentru consolidarea gospodăriei colective. Propun ca noul organ de conducere al agriculturii — Consiliul Superior al Agriculturii — să studieze, după crearea sa, posibilitatea ca prin școlarizarea președinților și contabililor din G.A.C. să se asigure o pregătire mai temeinică a acestora.Minunate și pe deplin realizabile sînt prevederile cuprinse în Raportul prezentat, clare și precise sînt sarcinile care ne stau în față în actuala etapă. Avem toate condițiile pentru a le traduce în viață, Sînt convins că hotărîrile actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale vor producției însufleți pe toți colectiviștii, care vor

G. A. C. din 
regiuneaCa deputat și președinte al uneia dintre primele gospodării colective din țară, am participat la multe sesiuni ale Marii Adunări Naționale, la diferite consfătuiri care au dezbătut probleme ale construcției socialiste din patria noastră. La a- ceastă sesiune am fost cuprins însă de o emoție deosebită și de un sentiment de deplină satisfacție, avînd fericita ocazie să iau parte la marea sărbătoare a încheierii cu succes a procesului de colectivizare a agriculturii.Ascultînd raportul prezentat la sesiune de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, mi-am dat seama încă odată de justețea politicii călăuzit izbîndă portanți acestor și zdrobirea grupului antipartinic fracțio- nist, care sabota politica leninistă de transformare socialistă a agriculturii, elaborată la plenara C.C. al P.M.R. din 3—5 martie 1949.Noi, colectiviștii din Lenauheim, ur- mînd îndemnul partidului, am pășit acum 13 ani pe calea vieții noi. calea muncii unite, a belșugului și fericirii. Nu voi uita niciodată vara anului 1949, cînd a luat ființă colectiva noastră. Eram doar 57 familii, atunci doi de cai.Datorită lateral pe statului prin credite, semințe, minte chimice, animale de rasă, datorită lucrării pămîntului cu mijloace mecanizate de către S.M.T., muncii harnice a colectiviștilor, îndrumării tehnice din partea specialiștilor, am obținut an de an rezultate tot mai bune, realizat în anul 1961 la hectar 4.900 kg; măsurile recoltăm 5.000 kg porumb boabe la hectar.Sporirea continuă a producției ne-a permis să dezvoltăm un sector fiecare 100 de hectare teren agricol cîte 36 de taurine din care 18 vaci, 98 porcine din care 12 scroafe de prăsilă.Creșterea permanentă a vegetale și animale a dus la sporirea munci cu entuziasm pentru a le înfăptui,

partidului nostru care ne-a cu multă înțelepciune și grijă din în izbîndă. Unul din factorii im- care au contribuit la obținerea victorii îl constituie demascarea

cu 284 hectare pămînt. Aveam boi, două vaci și cîteva perechiajutorului permanent și multi- care l-am primit din partea îngrășă-
Astfel, la grîu am o producție medie iar la porumb de an am luat toatedc 2.380 kg, pentru acest ca de pe întreaga suprafață să în medie 3.500 kg grîu și pestevegetale puternic zootehnic, ajungînd să avem la
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peste hotare
MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite : în Piața Roșie, pavoazată sărbătorește, a avut loc tradiționala paradă militară și demonstrația oamenilor muncii din capitala Uniunii Sovietice în cinstea zilei de 1 Mai.Mii de locuitori ai Moscovei — inovatori în industrie și agricultură, fruntași ai muncii comuniste, oameni de cultură, activiști de stat și ai organizațiilor obștești, ofițeri superiori ai Armatei Sovietice au luat loc în tribune.Printre oaspeți se aflau membrii delegațiilor muncitorești din multe țări. în tribune se aflau, de asemenea, membrii corpului diplomatic și atașați militari. Se remarcă prezența lui Kong Le, președintele Comitetului Militar Suprem al Laosului, și a reginei Belgiei, Elisa- beta.

Cei prezenți au întîmpinat cu ovații apariția la tribuna Mausoleului lui Lenin a conducătorilor partidului comunist și guvernului sovietic în frunte cu N. S. Hrușciov.Parada militară a început la ora 10. Parada a fost primită de mareșalul R. I. Malinovski, ministrul apărării al U.R.S.S., și a fost comandată de mareșalul Uniunii Sovietice N. I. Krîlov.Ministrul apărării al U.R.S.S., însoțit de mareșalul Krîlov, trece în revistă trupele aliniate în Piața Roșie și pe străzile din jur. Apoi felicită pe ostași cu prilejul zilei de 1 Mai.De Ia tribuna Mausoleului, mareșalul R. I. Malinovski a rostit o cuvîntare adresată soldaților, matrozilor, ofițerilor, tuturor oamenilor muncii din Uniunea Sovietică și oaspeților de peste hotare.
Cuvîntarea mareșalului MalinovskiMareșalul Malinovski a declarat că poporul sovietic întîmpină sărbătoarea de 1 Mai „în condițiile unui avînt politic și în muncă fără precedent, generat de istoricele hotărîri ale Congresului al XXII-lea al P.C.U.S. Oamenii sovietici, strîns uniți în jurul partidului leninist și al Comitetului său Central, traduc în viață prin munca lor eroică mărețul program al construirii societății comuniste, adoptat de Congres“.El a subliniat că sistemul mondial socialist repurtează victorii ho- tărîtoare în întrecerea cu capitalismul și demonstrează grăitor și convingător avantajele sale incontestabile.Partidul Comunist și guvernul sovietic, a arătat mareșalul Mali- novski, credincioși principiului leninist al coexistenței pașnice, depun eforturi uriașe pentru destinderea încordării internaționale. El a relevat că politica iubitoare de pace a statului sovietic și a țărilor socialiste găsește sprijin din partea maselor populare largi și a forțelor progresiste care luptă pentru pace.„Dar, cercurile conducătoare ale puterilor occidentale, și în primul rînd S.U.A. — a spus mareșalul Malinovski — împiedică realizarea propunerilor sovietice cu privire la de- puternic : instalate pe mașini de zarmare, refuză să semneze un a- cord cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară și au început să efectueze o nouă serie de explozii nucleare în' atmosferă. Caracterul agresiv al politicii lor îl confirmă declarația președintelui S.U.A. că Statele Unite ale Americii nu se vor da în lături să înceapă un război atomic preventiv împotriva țărilor socialiste”.„Situația internațională care s-a creat în prezent, a declarat mareșalul Malinovski, impune poporului sovietic să urmărească cu vigilență uneltirile ațîțătorilor la război, să facă tot ce este necesar pentru întărirea continuă a puterii și capacității de apărare a țării“.

Mareșalul Malinovski a subliniat că „ostașii sovietici, strîns uniți în jurul scumpului lor partid comunist și al Comitetului său Central leninist, animați de un devotament fără margini față de poporul lor și de cauza comunismului, sînt totdeauna gata să nimicească pe orice agresor, dacă acesta va îndrăzni să atace Uniunea Sovietică și țările socialiste frățești“.Fanfara intonează imnul Uniunii Sovietice, după care începe defilarea trupelor. Admirația oaspeților prezenți în Piața Roșie este stîrnită în mod deosebit de trupele de rachete care constituie în prezent baza puterii de foc a Forțelor Armate Sovietice.La început, pe platforme auto, trec instalații de rachete ușoare se- mănînd cu „Katiușele" care au căpătat faimă în anii războiului trecut. Aceste mijloace de luptă sînt capabile să rezolve cele mai variate misiuni de foc. Cei prezenți în tribune întîm.pină cu aplauze rachetele antiaeriene argintii, aidoma unor săgeți. Ele sînt acelea care au tăiat pofta musafirilor nepoftiți să încalce spațiul aerian al Uniunii Sovietice.Duduitul motoarelor devine mailuptă autopropulsate pe șenile și pe automobile capabile să străbată orice terenuri au trecut rachete de calibru mai mare. Legănîndu-se lin pe arcuri au trecut maiestuos rachetele caracterizate printr-o mare precizie și care dispun de încărcături termonucleare uriașe. Aceste rachete constituie principala putere de foc a trupelor de uscat.Dimensiunile rachetelor care se perindă sporesc mereu. în Piața Roșie apar rachetele balistice. Atenția tuturor este ațintită spre uriașele rachete așezate pe platforme remorcate de tractoare puternice.în ultima vreme industria tică producătoare de rachete sovie- a ob-

PENTRU PRIETENIE

muncii din Moscova ținut succese importante : au fost produse și date în înzestrarea trupelor, rachete globale care sînt în stare să ajiingă în orice punct de pe globul pămîntesc și din orice direcție. Aceste rachete sînt invulnerabile pentru mijloacele antirache- tă, ele au înaltă precizie și o încărcătură nucleară foarte puternică.Potrivit tradiției, parada de 1 Mai a fost deschisă de elevii academiilor militare. Au trecut prin Piața Roșie formațiuni ale școlilor militare, marinari, grăniceri și, cei mai tineri participanți la paradă — elevii școlilor militare „Suvorov" și „Nahimov".Prin fața Mausoleului a trecut divizia mecanizată de gardă „Taman”; pe transportoarele autopropulsate se puteau vedea proiectile cu reacție de o formă originală. Aceste transportoare jje care sînt instalate proiectilele amintite reprezintă un armament nou al armatei sovietice și ele au fost văzute astăzi pentru prima oară de moscoviți și de oaspeții capitalei sovietice. Aceste mașini de luptă nu cunosc obstacole nici pe apă, nici pe uscat.în automobile au trecut trupele de desant, ostași ai infanteriei aero- transportate. Acest gen de trupe este înzestrat cu noi tipuri de arme dintre care la paradă au fost arătate puternicele piese dè artilerie autopropulsate.Cei prezenți în Piața Roșie au a- plaudat cu căldură pe ostașii sovietici — ostași ai păcii — pentru că tot ceea ce poseda armata sovietică, întreaga ei forță și tehnica sînt destinate nu unei agresiuni, ci apărării securității țării.Parada de 1 Mai a fost transmisă prin televiziune în Anglia și în alte țări europene.După parada militară se desfășoară demonstrația oamenilor muncii din Moscova. Ea este deschisă de sportivi.în piață își fac apariția coloanele oamenilor muncii din Moscova. în coloanele demonstranților se văd portretele conducătorilor partidului comunist și guvernului sovietic.Pe numeroasele steaguri și panouri stă scris cuvîntul „COMUNISM“ care a devenit steaua călăuzitoare a oamenilor sovietici.„TRĂIASCĂ COMUNISMUL — VIITORUL LUMINOS AL ÎNTREGII OMENIRI !“, este lozinca cea mai des repetată.Demonstrația de 1 Mai din acest an are o deosebită semnificație. A- ceasta este întîia primăvară cînd oamenii sovietici au început să traducă în viață hotărîrile Congresului al XXII-lea al Partidului, Programul construirii Comunismului adoptat de acest Congres.în Piața Roșie nu încetează nici un moment cîntecele și muzica.în mod grăitor au fost oglindite la demonstrație succesele mișcării comuniste internaționale, lupta omenirii progresiste pentru pace și prietenie între popoare, pentru dezarmarea generală și totală. în ziua de 1 Mai cetățenii , Moscovei au adresat muncitorilor din toate țările cuvinte de solidaritate înflăcărată, au trimis un salut fierbinte oamenilor muncii din țările socialismului, popoarelor din toate țările lumii.

a

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : In după-amiaza 
zilei de 30 aprilie, pilotul cosmonaut 
sovietic Gherman Stepanovici Titov 
a vizitat New Yorkul. La propune
rea autorităților orășenești, el a vi
zitat bursa din New York. O ar
mată de reporteri și un mare nu
măr de newyorkezi au salutat cu 
căldură pe cosmonautul sovietic la 
intrarea în clădirea bursei. Zgomo
tul obișnuit al străzilor a fost stră. 
puns de sunetele a zeci de clacsoa- 
ne de automobile. Conducătorii de 
taxiuri și de alte mașini l-au salu
tat în acest mod pe Titov.

Cu 15 minute
derea bursei, în loja pentru vizi
tatori a apărut G. S. Titov cu soția.

Se spune că agenții de bursă pot 
suspenda activitatea lor pentru cî
teva secunde numai în două cazuri: 
incendiul și inundația. De data a- 
ceasta ritmul activității lor a fost 
întrerupt de apariția în lojă, a cos
monautului sovietic.

După o scurtă vizită la bursă, 
G. S. Titov împreună cu soția au 
plecat în oraș vizitînd mai multe 
cartiere între care și cartierul 
Harlem.

înainte de închi-

<>•Ä 40-a aniversare a presei muncitorești canadiene
OTTAWA 1 (Agerpres). — Cercurile 

progresiste din Canada sărbătoresc cea 
de-a 40-a aniversare a presei muncito
rești canadiene. Ziarul „Canadian Tribune" 
și predecesorii săi „The Worker” și „The 
„Clarion" au apărat timp de 40 de ani 
interesele vitale ale muncitorilor și fer-, 
mierilor, au chemat la unitatea tuturor 
forjelor patriotice ale fării în lupta pen
tru pace, democrafie și progres social, 
au propagat ideile marxism-leninismului.

„Timp de 40 de ani, se spune în de
clarația Comitetului National al Partidului 
Comunist din Canada, presa noastră ne-a 
luminat calea, ne-a chemat la aefiune, 
ne-a informat și educat, ne-a
la lupta pentru o Canada mai bună — 
Canada muncitorilor".

La 30 aprilie a apărut un număr spe
cial al ziarului „Canadian Tribune”, con
sacrat celei de-a 40-a aniversări a presei 
muncitorești din Canada.

însuflejit
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EXTERNE
Puternice acțiuni de protest împotriva

experiențelor nucleare ale S. U. A.
Mari manifestații în AngliaLONDRA 1 (Agerpres). — Opinia publică din Anglia protestează împotriva experiențelor cu arma nucleară efectuate de Statele Unite cu concursul direct al guvernului Marii Britanii.Din primele ore ale dimineții de luni, membri ai „Mișcării pentru dezarmarea nucleară" au organizat pichete în jurul ambasadei S.U.A. la Londra. Un grup de luptători pentru dezarmarea nucleară iămînea cîteva ore în fața ambasadei, apoi era înlocuit printr-un altul.La un miting din Manchester, convocat de organizația locală a partidului comunist, a fost adoptată în unanimitate o rezoluție în care se cere poporului englez să lupte pentru încetarea experiențelor nucleare. 200 de partioipanți la acest miting ap plecat apoi la consulatul american pentru a protesta împotriva experiențelor nuoleare de pe insula Christmas.O demonstrație asemănătoare a organizat și comitetul local de tineret din Northampton al „Mișcării pentru dezarmare generală“. Parti- cipanții la demonstrație s-aii adu-

nat în fața monumentului victimelor războiului. 19 demonstranți au fost arestați de către poliție.
★La 30 aprilie au fost condamnați la închisoare sau amenzi partici- panții la demonstrațiile împotriva experiențelor nucleare americane.Tribunalul corecțional din Leeds a condamnat două persoane la o săptămînă închisoare, 22 persoane au fost amendate.La Londra, pentru participare la o demonstrație în fața sediului ambasadei americane, au fost amendate 22 persoane.

Glasul supraviețuitorilor 
Hiroșimeîî GENEVA 1 (Agerpres). — Un ] f grup de supraviețuitori ai bom- J [ bardamentului atomic efectuat ’ I de americani în 1945 asupra ora- f șului japonez Hiroșima a sosit la j Geneva pentru a protesta împo- ( triva reluării de către S.U.A. a f experiențelor nucleare în atmos- j feră. Luni, membrii acestui grup I au vizitat sediul delegației ame- ( ricane în Comitetul pentru de- ! zarmare pentru a-și exprima pro- ( testul împotriva acestei acțiuni.

)1

• DELHI. Reluînd experiențele nu
cleare în atmosferă, Statele Unite au 
dovedit că nu fin seama de părerea 
opiniei publice mondiale și că sînt 
indiferente fajă de destinele ome
nirii, scrie ziarul „HINDU" intr-un ar
ticol de fond. Ziarul cere Statelor 
Unite „să manifeste înțelepciune de 
stat și să renunfe la continuarea ex
periențelor nucleare, dînd posibilitate 
Conferinței de la. Geneva să gă
sească un mijloc de a pune capăt 
actualei nebunii nucleare”.

• ROMA. La întrunirea ' tineretului 
care a avut loc la Florenfa a fost a- 
doptafă o rezolufie în care se con
damnă reluarea experiențelor nu
cleare de către Statele Unite. Jn re
zoluție se spune : „Tineretul italian 
protestează cu indignare împotriva a- 
cestei hotărîri a guvernului Kennedy 
și cere ca guvernul italian să mani
feste o inițiativă hotărită..."

recent miting, organizat de partizanii păcii din Anglia, în
»

un recent miting, organizat de partizanii păcii din Anglia, în 
Hyde. Park, doi dintre supraviețuitorii bombardamentului atomic de la 
Hiroșima evocă tragedia trăită de locuitorii acestui oraș japonez.

----------- <>•<>-----------

LMCrâral© sesaniiții Comiseei 
econwmice N«. pentru EuropăGENEVA 1 (Agerpres). — La 1 Mai, în Palatul Națiunilor din Geneva au continuat lucrările celei de-a 17-a sesiuni a Comisiei economice O.N.U. pentru Europa.Deschizînd ședința de marți dimineața, președintele sesiunii C.E.E., Gogu Rădulescu, șeiul delegației R. P. Romîne, s-a referit pe scurt la semniiicația zilei de 1 Mai, sărbătorită în întreaga lume.Discuțiile care au urmat s-au referit în continuare la punctul patru al ordinei de zi — raportul Comitetului pentru problemele gazului me-

■»»O.............. ........

tan. Au luat cuvîntul reprezentanții R. F. Germane, R.P. Romîne, U.R.S.S., Austriei, Italiei, Danemarcei, Bielo- rusiei. Franței, R.S.S. Ucrainene și alții.în intervenția sa reprezentantul romîn, C. Datcu, a declarat că delegația romînă dorește să scoată în evidență eficacitatea colaborării între țările producătoare de gaz metan în ce privește rezolvarea în comun a problemelor tehnice și economice complexe pe care le ridică industria gazului metan în plină dezvoltare, colaborare care s-a dovedit foarte utilă în cadrul C.E.E.

în fa|a monumentului lui WashingtonWASHINGTON 1 (A- gerpres). — Peste 1.000 de quakeri s-au adunat la 29 aprilie la Washington în fața monumentului lui Washington, unde timp de patru
zile vor organiza demonstrații în apărarea păcii. Quakerii sosiți în capitala S.U.A. din toate colturile tării s-au îndreptat la 30 aprilie spre clădirea Departamentului

timp de cîteva ore au difuzat manifeste care se cere pace, renunțe la cursa mărilor și să se teze experiențele cleare.
în să se înar- înce-

(Corespondenfă telefonică din Moscova)
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■ de tineri și tinere în costume de 
culori vii execută exerciții spor
tive.

Din rîndurile sportivilor țîș- 
nesc băieți și fete purtînd cra
vate roșii de pionieri. Ei urcă la 
tribună și oferă mari buchete de

In această dimineață, privirile 
întregii țări sînt îndreptate spre 
Piața Roșie. Capitala Uniunii So
vietice este îmbrăcată în haine 
de sărbătoare și peste - tot predo
mină purpuriul steagurilor ce 
flutură în bătaia vîntului de pri
măvară.

Solemn, orologiul Kremlinului 
anunță ora 10. Moscovițti pre
zenți în Piața Roșie, numeroși 
oaspeți de peste hotare salută 
cu căldură apariția la tribune a 
conducătorilor P.C.U.S. și statu
lui sovietic în 
Hrușciov. După 
cerii în revistă 
reșalul Rodion 
nistrul apărării U.R.S.S., rosteș
te tradiționalul discurs de 1 Mai. 
Urmează parada militară care 
durează 40 de minute.

Sunetele festive ale fanfarei 
au anunțat apoi începerea de
monstrației sărbătorești a oame- 

... nilor muncii din Moscova. Po
trivit tradiției, defilarea este 
deschisă de sportivi.

„Programul construirii comu
nismului va fi îndeplinit!" — stă 
scris pe una din pancartele co
loanei de sportivi. Pe celelalte 
pancarte — cifre grăitoare a- 
mintesc de mărețele sarcini pen
tru dezvoltarea economiei și cul
turii sovietice în următorii 20 
de ani.

Piața răsună de lozinci : „Co
munismul va învinge ! Pace, 
Muncă, Libertate, Egalitate, Fră
ție, Fericire tuturor popoarelor!"

Pentru cîteva momente Piața 
Roșie se transformă parcă într-o

frunte cu N. S. 
solemnitatea tre- 
a trupelor, ma- 
Malinovski, mi

îi 
lî 
îî 
îl 
îl 
îî 
îj.„„..._ y- ------- ----
« flori lui Nikita Hrușciov, Leonid 
« Brejnev, Frol Kozlov, Anastas ll Mikoian și celorlalți conducătoriI ai partidului și guvernului.îl Odată cu primele coloane ale în-II treprinderilor și instituțiilor din <î Moscova, întreaga piață devine o ll’ mare de oameni. Demonstran
ți ții poartă machete ale celor « mai moderne mașini și aparate, l produse de fabricile și uzinele din S Moscova.A In rîndurile .'demonstranților, se

află și numeroși lucrători din 
agricultură. Ei exprimă convin
gerea că hotărîrile Plenarei din 
martie a C.C. al P.C.U.S. vor fi 
îndeplinite, că agricultura sovie
tică se va dezvolta necontenit.

Un loc de seamă îl ocupă în 
coloane machetele sateliților ar
tificiali ai pămîntului și ale ra
chetelor cosmice sovietice, nume
roasele portrete ale primilor cos- 
monauți — Iuri Gagarin și Gher
man Titov. „Calea spre Cosmos 
este deschisă !" — aceste cuvinte 
sînt scrise pe panouri. Cu aplau
ze călduroase sînt salutați oa
menii de știință și construc
torii care creează trasee cosmice 
necunoscute pînă acum, care în 
numele păcii pun în slujba omu
lui forța atomului.

Defilează tineri muncitori, 
funcționari, colhoznici, studenți. 
Deasupra coloanelor flutură dra
pelele țărilor socialiste. Aici, 
în Piața Roșie, au venit să 
serbeze Ziua internațională a so
lidarității oamenilor muncii mii 
de tineri și tinere din țări străine 
care își fac studiile la Moscova. 
Printre ei se află și studenți ai 
Universității prieteniei popoarelor 
„Patrice Lumumba“.

Alături de cuvîntul „Comu
nism" pe panourile purtate de 
demonstranți apare cel mai des 
cuvîntul „Pace”. „Pentru pace, 
pentru prietenie!" — răsună ex
clamațiile în Piața Roșie.

In cursul întregii zile, în ca
pitala Uniunii Sovietice au con
tinuat marile serbări popu
lare închinate zilei de 1 Mai. 
După-amiază s-a deschis expozi
ția realizărilor economiei națio
nale a U.R.S.S. întrînd pe por
țile primitoare ale celor 79 pavi
lioane, moscoviții au văzut peste 
25.000 exponate noi printre care 
avionul Tu-124, liniile automate 
produse de uzina „Krasnîi Pro
letarii", machetele centralelor a- 
tomicè din Uniunea Sovietică.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai a 
prilejuit o impresionantă de
monstrație a unității de nezdrun
cinat dintre poporul sovietic — 
constructor al comunismului, și 
partidul său comunist.

AL. STARK

a
R. S. CehoslovacaPRAGA 1 (Agerpres). — Festivitățile principale din Praga cu prilejul zilei de 1 Mai au avut loc în Piața Vaclav.Coloanele de oameni ai muncii purtau pancarte ilustrînd însemnatele lor succese. Pe panouri mari puteau fi citite lozinci de salut în cinstea zilei de 1 Mai, a Partidului Comunist din Cehoslovacia, a prieteniei cu țările frățești.In tribuna oficială erau prezenți conducători de partid și de stat, reprezentanți ai vieții publice din țară.Antonin Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Republicii, a rostit o cuvîntare.Apoi a urmat demonstrația oamenilor muncii din capitala R. S. Cehoslovace la care au participat peste 400.000 de persoane.

R. P. Chineză dePEKIN 1 (Agerpres). — ZiuaMai a fost sărbătorită în capi-1tala Chinei populare într-un cadru festiv. în diferite raioane ale Pekinului au avut loc în prezența conducătorilor de partid și de stat mari serbări populare.In piața Teanmîn au defilat coloane de demonstranți care se îndreptau spre monumentul eroilor căzuți în luptele' revoluționare. Demonstranții purtau steaguri multicolore și pancarte purpurii.Pe zeci de estrade și scene improvizate și-au dat concursul artiști a- matori din întreprinderi industriale, instituții, institute de tavățămînt.
R. D. GermanăBERLIN 1 (Agerpres). — în Berlinul democrat ziua de 1 Mai a fost sărbătorită într-o atmosferă p’ină de entuziasm.

In piața Marx-Engels a avut loc 
în prezența conducătorilor de partid 
și de stat o paradă militară și de
monstrația oamenilor muncii din•• ! IäAXZAAM V* v* V***A*'*tt**V* ***V4A*V** VA***

l capitala R.D. Germane ai din îm- ” < ,^4«.41. «4prejurimile el.

oamenilor muncii

BERLIN (prin telefon). — La 
Berlin au sosit echipele participante 
la marea competiție ciclistă.

In gara Schöneweide, din trenul 
de Praga au coborît zilele trecute 
alergătorii romîni și cehoslovaci. îm
preună cu cicliștii polonezi, tunisieni, 
unguri, finlandezi, iugoslavi, bulgari, 
suedezi, sînt găzduiți în „satul ci
clist" de la Werbelinsee, situat în 
apropierea Berlinului.

„Satul ciclist" este vizitat de nu
meroși iubitori ai ciclismului care, 
ca de obicei, caută să-și îmbogă
țească colecția de autografe șl foto
grafii. Nu lipsesc firește nici pro
nosticurile.

ta Biroul 
a rostit o

Albert Norden, membru Politic al C.C. al P.S.U.G., cuvîntare în care a vorbit despre succesele oamenilor muncii din R.D. Germană în construirea socialismului, despre eforturile guvernului R. D. Germane în vederea rezolvării pașnice a problemei germane și problemei Berlinului occidental. a

R. P. Polona
LaVARȘOVIA 1 (Agerpres). .Varșovia a avut loc o demonstrație festivă la care au participat aproape 200.000 de oameni ai muncii polonezi.în tribuna oficială, instalată în marea piață din fața Palatului Culturii și Științei, au fost prezenți conducători de partid și de stat, precum și delegați ai oamenilor muncii din alte țări invitați să participe la sărbătorirea zilei de 1 Mai. Wladislaw Gomulka, prim-secretar al C.C. P.M.U.P., a rostit o cuvîntare.

R. P. Ungara

al
BUDAPESTA 1 (Agerpres). — încă din primele ore ale dimineții, spre locurile de adunare din apropierea pieței Doja, unde are loc tradiționala demonstrație de 1 Mai, se îndreptau coloane nesfîrșite ale oamenilor muncii din capitala R. P. Ungare.înainte de începerea demonstrației oamenii muncii ungari au fost salutați de Jănos Brutyo, secretar general al Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Ungară.Apoi au defilat în fața tribunelor în care se aflau conducătorii de partid și de stat, peste 300.000 de oameni ai muncii.

CubaHAVANA 1 (Agerpres). — întregul popor cuban a sărbătorit ziua de 1 Mai. La Havana a avut loc o grandioasă manifestație în Piața Revoluției Jose Marti, la care au participat peste 1.000.000 de oameni, în prima coloană a manifestanților se aflau conducătorii Organizațiilor Revoluționare Integrate și membrii guvernului revoluționar în frunte cu primul ministru al Cubei, Fidel

Castro, șl președintei» Republicii, Osvaldo Dortlcos.In întreaga țară au avut loc manifestații de masă ale oamenilor muncii și serbări populare. Poporul cuban și-a demonstrat forța și coeziunea în jurul guvernului revoluționar și Organizațiilor Revoluționare Integrate, și-a manifestat ho- tărîrea fermă de a apăra revoluția și de a construi socialismul.
FranțaJPARIS 1 Corespondentul Agerpres transmite : Ziua de 1 Mai s-a sărbătorit în întreaga Franță sub semnul luptei pentru dezarmare, împotriva comploturilor, fasciste, pentru satisfacerea revendicărilor social- economice ale oamenilor muncii.în Capitala Franței în Place de la Republique, în apropierea clădirii Bursei muncii din Paris, a avut loc un mare miting la pat mii de oameni țeni ai orașului și burbiilor Parisului, luat cuvîntul Leon tar general al Confederației Generale a Muncii, și Louis Saillant, secretar general al Federației Sindicale Mondiale.Mitinguri și demonstrații ale oamenilor muncii au avut loc, de asemenea, la Lyon, Bordeaux, Marsilia, Toulouse, Strasbourg și în alte orașe ale Franței.

oare au partici- ai muncii, cetă- locuitori ai su- La miting au Mauvais, secre

IndiaDELHI dimineață din Delhi 1 Mai. La Național al Sindicatelor din India, ziua de 1 Mai se sărbătorește ca zi a dezarmării.La amiază, în pofida unei călduri caniculare, numeroși oameni ai muncii din capitala Indiei s-au a- dunat în piața centrală a orașului — Ramlila Grounds, de acolo coloanele de demonstranți s-au îndreptat spre Gandhi Grounds, unde a avut loc un miting de masă.Demonstrații și mitinguri de 1 Mai au avut loc, de asemenea, la Calcutta, Bombay, Lucknow și în alte centre ale țării.
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Printre principalii can-
———o»o-

TEATRUL
R. P. ROMINE : AIDA

TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ : 
VINZĂTORUL DE PĂSĂRI - 
19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. _____
GIALE“ (Sala Comedia) : APUS DE SOA
RE — (orele 15) ; CIDUL — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : VICLENIILE LUI SCA- 
PIN — (orele 15,30) ; BULEVARDUL DU
RAND — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma
gheru) : VLAICU VODĂ — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI — (o- 
rele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : CUM VĂ PLACE — (orele

DE OPERA ȘI BALET AL 
------ (orele 17,30).

(orele

CĂRA-

didați la cîștigarea competiției sînt 
considerați alergătorii sovietici, ger
mani, polonezi, belgieni.

Duminică dimineața cicliștii noștri 
au făcut un ușor antrenament, 
parcurgînd circa 40 de km,

Participanții la „Cursa Păcii" au 
luat parte în seara zilei de 1 Mai la o 
manifestare culturală organizată în 
cinstea lor în sala sporturilor. 
„Dynamo" din Berlin. Azi, 2 mai, se 
va desfășura in 
principale ale 
etapă a celei de 
„Cursei Păcii".

circuit, pe străzile 
Berlinului, prima 

a XV-a ediții a

I. DUMITRIU

ŒM
10 șl orele 15) ; ÎNTOARCEREA — (ora
le 19,30). (Sala Studio) : CRED IN TINE 
— (orele 10) ; TACHE, IANKE ȘI tCA- 
DIR — (orele 15) ; MENAJERIA DE STI
CLĂ — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE N-AR FI 
IUBIRILE — (orele 20). (Sala pentru co
pil) : EMIL ȘI DETECTIVII — (orele 17).

TEATRUL DE COMEDIE : NUNTĂ LA 
CASTEL — (orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TÄ- 
NASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVIS
TEI — (orele 20). (Sala Dalles) : ȘAPTE 
NOTE POTCOVITE — (orele 20). (Sala 
Victoriei 174) : CONCERT IN RE... HAZ
LIU — (orele 20).

1 (Agerpres). — Dis-de- în cartierele muncitorești au început serbările de chemarea Congresului

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 Mal (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), ABSENȚĂ ÎNDE
LUNGATĂ — 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), INTRE DOUĂ IUBIRI ru
lează la cinematografele Magheru (10,15; 
12; 15; 17; 19; 21), I. C. Frimu (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,45), Miorița (10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21), PACE NOULUI VENIT rulează 
Ia cinematograful V. Alecsandrl (15; 17; 
19; 21), -----------------------------
mascop ; 
20,30), '
nematograful 
12,30; 14,30;
PREȘUL DE 
12,30; 14,30;
reasca (16; 18; 20), 30 Decembrie' (16; 18; 
20), CINTECUL 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 INTIM- 
PLAT ÎN ZIUA SOLSTIȚIULUI : Tine
retului (16; 18,15; 20,30), ULTIMA RE
PRIZĂ : 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), Donca Slmo (11; 
15; 17; 19; 21), PROFESIUNEA DOAMNEI 
.WARREN : Grivița (14; 16,15( 18,30; 20,45),: 

j.

MARELE RÄZBQI — cine- 
Lumina (10; 12,30; 15; 17,30; 

ÎNOTĂTORII rulează la ci-
Maxim Gorki (10,30; 

16,30; 18,30; 20,30), EX-
SEARÄ : Central (10,30; 

16,30; 18,ȘO; 20,30), Flo-

C-tin David (15,30; 18; 20,30), M. Eml- 
nescu (15; 17; 19; 21), CASA SURPRIZE
LOR : V. Roaită (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30), Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21), EX
PERIENȚA _ PRIMEJDIOASĂ : Flacăra 

Luceafărul (15; 
Unirea (15; 
la einem»- 
(15; 17; 1
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(11; 15; 17; 19; 21),
17; 19; 21), ROSITA :
17; 19; 21), NANA rulează 
tograful T. Vladimirescu 
DUPĂ DOI IEPURI : Munca (16; 18,15; 
20,30), CAVALERII TEUTONI — ambele 
serii : Moșilor (16; 19,30), PUȘTIUL : 16 
Februarie (16; 18; 20), G. Bacovla (15; 17; 
19; 21), BĂTĂLIE ÎN MARȘ — ambele 
serii : Iile 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 
Banele (15,30; 18; 20,30), DE LA APENINI 
LA ANZI — cinemascop : Drumul Serii 
(16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Filmul pentru copil 
„OBRĂZNICĂTURA“. 20,10 — De Ziua 
tineretului. 20,40 — Muzică distractivă. 
21,30 — Filmul artistic „FRUMOASA LU
RETTE“ — In încheiere : Ultimele știri,

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

șl 5 mai. Vremea se va menține răco
roasă și instabilă mal ales în prima parte 
a intervalului. Cerul va fi variabil ziua 
șl mal mult senin noaptea. Ploi locale 
vor continua să cadă mal ales la începu
tul Intervalului.

Vînt potrivit temporar pînă la tare la 
începutul intervalului mal ales din sec
torul nordic. Temperatura mal întîi în 
scădere apoi în creștere, minimele vor 
fi çtïprlnse între minus 3 și plus .7, iar 
maximele între io șl 20 grade.


