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ÏN INTERIORUL ZIARULUI;

• DIN LUCRĂRILE SESIUNII EXTRA- 
ORDINARE A MARII ADUNĂRI NA
ȚIONALE (pag. 3-4-5).

• Sărbătorirea zilei de 1 Mai în țară 
(pag. 2-a).

• Irinel Liciu — Poezia și strălucirea 
dansului (Maia Plisețkaia în „Lacul lebe
delor") (pag. 2-a).

• Prima etapă a „Cursei Păcii" (pag. 
2-a).

A 40-âi aniversare a creării Uniunii 
Tineretului Comunist diă Romînia 

Adunarea festiva a tineretului din Capitala
Tn sala Palatului R. P. Romîne a avut 

loc miercuri dimineafo adunarea festivă 
a tineretului din Capitală, consacrată ce
lei de-a 40-a aniversări a creării Uniu
nii Tineretului Comunist din Romînia și 
Zilei Tineretului din R. P. Romînă.

Pe fundalul scenei se afla un mare 
medalion cu portretele celor trei das
căli ai proletariatului mondial — Marx, 
Engels și Lenin — încadrat de drapele 
și de datele festive 1922—1962.

Intrarea în sală a conducătorilor 
partidului și guvernului a fost salutată 
cu aplauze puternice și ovafii.

Tn prezidiu au luat loc tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonfe Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
Virgil Trofin, prim-secrefar al C.C. ai 
U.T.M., secretari și membri ai Biroului

C.C. al U.T.M., primii secretari ai Co
mitetului orășenesc București și ai co
mitetelor regionale U.T.M., tineri frun
tași în producjie, sfudenfi.

La adunare au luat parte membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, vechi milifanfi ai miș
cării muncitorești din fara noastră, con
ducători ai organizațiilor de masă și 
obștești-, oameni de-șfiinfă, arfă și cul
tură, mii de tineri.

Se intonează Imnul de Stat al R. P. 
Romîne.

Adunarea a fost deschisă de tovară
șul Virgil Trofin.

S-a dat apoi citire' Decretului prin 
care Consiliul de Stat conferă Uniunii 
Tineretului Mhncitor Ordinul „Steaua 
R. P. Romîne“ clasa I pentru contri
buție adusă în opera ' de construire a 
socialismului în pafria noasfră, cu prile
jul împlinirii a 40 de ani de la înteme

ierea Uniunii Tineretului Comunist din 
Romînia.

Tn uralele și aplauzele furtunoase ale 
celor prezenfi, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej înmînează primului se
cretar al C.C. al U.T.M. înalta distinc
ție, care este prinsă pe faldurile pur
purii ale drapelului U.T.M.

Primit cu îndelungi aplauze și ovafii 
ș luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care a adus adunării 
salutul Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, adresat tinere
tului din patria noastră.

Raportul „40 de > arii de muncă și 
luptă sub sffeagul glorios al partidului“ 
a fost prezentat de tov. Virgil Trofin.

Au luat apoi cuvîntul tovarășii : Ni
colae Ceaușescu, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.M.R., 
Gheorghe Stoica, membru al C.C. al 
P.M.R., Ion Popescu-Pufuri, membru al 
C.C. al P.M.R., directorul Institutului de

istorie a partidului, Alexandru Senco- 
vici, membru al C.C. al P.M.R., minis
trul industriei ușoare, Nicolae Goldber
ger, director adjunct al Institutului de 
istorie a partidului — vechi militanfi 
ai mișcării muncitorești și de fineret din 
(ara noastră.

Intr-o atmosferă de entuziasm, par- 
ticipanfii la adunare au adoptat o scri
soare adresată Comitetului Central ai 
Partidului Muncitoresc Romîn, tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

întreaga asistentă, în picioare, a In
tonat „Internaționala“.

Adunarea s-a desfășurat într-o at
mosferă entuziastă.

Participanjii au ovafionat îndelung, 
în repetate rînduri, pentru Republica 
Populară Romînă, pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn și Comitetul său 
Central.

în încheierea adunării a avut loc un 
spectacol festiv.

(Agerpres)

Cuvintarea tovarășului Gheorghe Gheorghiii-Dej

• Gelu Kahu — Cu fața spre tehnolo
gia modernă (pag. 2-a).

• Ședința Comitetului celor 18 țări pen
tru dezarmare de Ia Geneva (pag. 6-a).

• în Portugalia : Puternice demonstra
ții împotriva dictaturii lui Salazar (pag. 
6-a).

• Sesiunea Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa (pag. 6-a).

DECRET
Pentru contribuție adusă în opera de construire 

a socialismului în Republica Populară Romînă, cu 
prilejul împlinirii a 40 de ani de la întemeierea 
Uniunii Tineretului Comunist din Romînia, Con
siliul de Stat al Republicii Populare Romîne de
cretează :

Art. unic. — Se conferă ordinul „Steaua Repu
blicii Populare Romîne" clasa I Uniunii Tinere
tului Muncitor.

Președintele Consiliului de Stat,
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Solemnitatea înmînarii 
unor ordine și medaliiLa Palatul R. P. Romîne a avut loc miercuri solemnitatea înmînării unor ordine și medalii conferite de Consiliul de Stat al R. P. Romîne.Au participat tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea.Pentru merite în munca de educare și mobilizarea tineretului la construcția socialismului a fost conferit „Ordinul Muncii“ clasa I tovarășului Virgil Trofin, „Ordinul Muncii“ clasa a Il-a tovarășilor Cornel Burtică, Alexandru Kopandi, Ileana Poparad,

Ștefan Bîrlea, Octavian Nistor, Constantin Cîrțînă. Au mai fost decorați cu „Ordinul Muncii“ clasa a IlI-a, Ordinul „Steaua Republicii Populare Romîne" clasele a IV-a și a V-a șl „Medalia Muncii“ un număr de 130 de persoane.Consiliul de Stat al R.P. Romîne a conferit „Ordinul Muncii“ clasa a IlI-a și „Medalia Muncii“ antrenorilor și membrilor echipei de juniori a R. P. Romîne pentru cucerirea primului loc în turneul european de fotbal juniori.După ce a înmînat înaltele distincții, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a felicitat călduros pe cei decorați, în numele C.C. al P.M.R., al Consiliului de Stat și al guvernului și le-a urat noi succese în activitatea de viitor. (Agerpres) Aspect de la demonstrația de 1 Mal în Capitala

Dragi tovarăși și tovarășe,
Comitetul Central al Partidului Muncitoreso 

Romîn transmite membrilor organizației revo
luționare a tineretului, întregii generații tine
re din patria noastră un salut fierbinte cu oca
zia aniversării a 40 de ani de la crearea Uniu
nii Tineretului Comunist și a sărbătoririi „Zi
lei Tineretului din Republica Populară Ro
mînă". (Aplauze puternice).

Minunatul nostru tineret a participat cu elan 
la lupta poporului pentru libertate și pro
gres social, a adus o mare contribuție Ia 
toate bătăliile duse de partid, de clasa mun
citoare din Romînia, la înfăptuirea tuturor, 
victoriilor noastre.

In anii avîntului mișcării muncitorești din 
Romînia, partidul comunist a creat Uniunea 
Tineretului Comunist, organizînd în rîndu- 
rile sale partea cea mai înaintată, mal con
știentă și mal combativă a tineretului. 
U.T.C.-ul a chemat masele de tineri să ia 
parte activă la lupta de eliberare a celor 
ce muncesc, Ia făurirea unei societăți mai 
bune șl mai drepte.

Infruntînd teroarea și închisorile regimu
lui burgliezo-moșieresc, dăruindu-se trup și 
suflet cauzei poporului muncitor, sacrifi- 
cîndu-și chiar viața, mulți tineri comuniști 
au intrat pentru totdeauna, prin faptele lor, 
în istoria eroică a luptei revoluționare din 
țara noastră. La chemarea partidului, tine
retul a participat cu bărbăție, împreună cu 
masele largi ale poporului, la înfăptuirea 
actului istoric de la 23 August, care a eli
berat pămîntul patriei de sub jugul fascist; 
mii și mii de tineri au luptat în rîndurile 
forțelor patriotice și ale armatei pentru vio- 
toria finală asupra fascismului.

Tineretul muncitoresc, sătesc și studios 
s-a avîntat în iureșul luptei revoluționare 
pentru , înfrîngerea reacțiunii și cucerirea 
puterii politice de către clasa muncitoare 
aliată cu țărănimea muncitoare, a muncit 
plin de abnegație pentru vindecarea răni
lor războiului, făcînd să răsune văile și 
munții în epopeea tinerească a brigăzilor de 
muncă patriotică de la Agnita-Botorca, 
Bumbești-Livezeni și Salva-Vișeu.

Revoluția socialistă, epoca înfăptuirii ma
rilor planuri elaborate de partid pentru dez
voltarea industriei și agriculturii, pentru în
florirea științei și culturii socialiste au dat 
și mai mult elan energiei creatoare a tineretului. 
Atașamentul față de partid, dragostea fierbinte 
față de popor, dorința de a săvîrși fapte mari 
spre binele patriei, optimismul și încrederea 
nestrămutată în viitor — iată ce caracterizează 
tineretul țării noastre. (Aplauze).

Organizație revoluționară a întregului tineret 
din patria noastră, Uniunea Tineretului Mun
citor, ținînd sus steagul glorios de luptă al 
U.T.C.-ului, îndeplinește cu cinste sarcinile în
credințate de partid, de educare și mobilizare a 
tineretului în opera de construire a socialismu
lui. U.T.M. și-a cîștigat pe merit dragostea 
și prețuirea partidului și poporului nostru. 
(Aplauze).

Tovarăși,
Sărbătorim aniversarea împlinirii a 40 de ani 

de la crearea Uniunii Tineretului Comunist în 
plină desfășurare a luptei oamenilor muncii de 
la orașe și sate pentru desăvîrșirea construirii 
socialismului.

Primăvara aceasta va rămîne scrisă cu litere 
nepieritoare în Cartea de Aur a poporului ro
mîn. Pe întreg cuprinsul țării, la orașe și sate, 
socialismul a învins definitiv, (Aplauze furtu
noase). Această măreață victorie umple de bucu
rie și mîndrie inimile tuturor oamenilor muncii, 
fie ei tineri sau vîrstnici, reprezintă înfăptuirea 
celor mai .înalte aspirații ale maselor munci
toare, întruchiparea idealurilor pentru care au 
luptat și s-au jertfit cei mai buni fii ai po
porului.

Recenta plenară a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări Naționale au fă
cut bilanțul minunatelor succese ale poporului 
nostru, stabilind sarcini corespunzătoare noii 
etape de dezvoltare în care a intrat țara noas
tră. Toate acestea, dragi tovarăși, prlveso nemij

locit și tineretul, chemat să săvîrșească fapte 
mari, să-și dăruiască cu generozitate energia și 
talentul cauzei înfloririi patriei, bunăstării și fe
ricirii poporului. (Aplauze).

Organizațiile U.T.M. trebuie să pregătească ti
neri constructori activi și conștienți ai socialis
mului, animați de patriotism socialist, de hotă- 
rîrea de a pune în slujba patriei toată energia și 
elanul tineresc, de a fi gata oricînd să o apere 
la nevoie.

Dezvoltarea impetuoasă a industriei noastre so
cialiste pune în fața tineretului muncitoresc sarci
na de cinste de a-și însuși cu pasiune comunistă 
tehnica nouă, de a lupta cu perseverență, alături 
de muncitorii vîrstnici, învățînd de la ei, pentru 
promovarea a tot ceea ce este înaintat în pro
ducție. Un cîmp vast de activitate creatoare se 
deschide tineretului nostru de la sate, care este 
chemat să muncească cu hărnicie pentru consoli
darea economico-organizatorică a gospodăriilor 
agricole colective și întărirea tuturor unităților 
socialiste din agricultură. Tinerii au datoria să-și 
ridice necontenit nivelul cunoștințelor agroteh
nice, să aplice în producție cele mai noi cuceriri 
ale științei, să muncească într-un mod nou, co
respunzător cerințelor marii agriculturi socia
liste.

Partidul și guvernul au deschis în fața tine
retului nostru posibilitatea de a cuceri cele mai 
înalte culmi ale științei, de a-și îndeplini visu
rile cele mai cutezătoare. Este o adevărată bucu
rie să înveți în orînduirea noastră socialistă, 
care creează asemenea posibilități pe care nici 
nu le poate visa tineretul din țările capitaliste.

Elevii și studenții, studiind cu conștiinciozi
tate, trebuie să se pregătească pentru a deveni 
muncitori și intelectuali cu o înaltă calificare, 
capabili să rezolve problemele complexe ale 
construcției economice și culturaie, să-și aducă 
contribuția activă acolo unde vor fi trimiși să 
muncească, în fabrici, mine, pe șantiere, în agri
cultură, în instituțiile de artă și cultură. Cadre
lor didactice, organizațiilor U.T.M. și de pio
nieri le revine o mare răspundere în pregătirea 
temeinică a tineretului din școli și institute de 
învățămînt superior, în îmbinarea strîrsă a stu
diului teoretic cu practica, în educarea tinerilor 
în spiritul dragostei față de muncă, dezvoltîn- 
du-Ie dorința de a lucra nemijlocit în produe- 
ție, acolo unde se făuresc bunurile materiale 
ale societății. (Aplauze).

Utemlștii, toți tinerii trebuie să fio oameni 

de voință și caracter, cinstiți și modești, pregă
tiți să lupte cu orice greutăți, prezenți mereu 
acolo unde se hotărăște îndeplinirea sarcinilor, 
intransigenți față de concepțiile înapoiate, față 
de orice manifestare a ideologiei burgheze.

Tovarăși,
In competiția dintre socialism și capitalism pe 

plan mondial socialismul se afirmă tot mai mult 
ca factor hotărîtor al dezvoltării istorice, cuce

rind inimile și mințile milioanelor de oa
meni de pretutindeni. Creșterea continuă a 
forțelor păcii și socialismului creează tot 
mai multe posibilități pentru preîntîmpina- 
rea războiului, pentru înseninarea orizon
tului vieții internaționale și dezvoltarea co
laborării pașnice între state.

Tineretul reprezintă un detașament pu- 
ternlo al luptei pentru triumful cauzei so
cialismului șl păcii în lumea întreagă.

Dorința cea mai arzătoare a tinerei gene
rații, care a dat întotdeauna în războaie cel 
mal greu tribut de sînge, este de a împie
dica o conflagrație termonucleară, de a in
staura o pace trainică pe pămînt.

însuflețit de principiile coexistenței paș
nice, tineretul țării noastre aduce, alături 
de tinerii de pe toate meridianele pămîntu- 
lul, o contribuție importantă la triumful 
cauzei păcii și prieteniei între popoare. 
Uniunea Tineretului Muncitor, în strînsă șl 
frățească prietenie cu tineretul Uniunii So
vietice șl al celorlalte țări socialiste, mili
tează neobosit pentru întărirea continuă a 
colaborării Internaționale cu tinerii din 
toată lumea în lupta pentru zădărnicirea 
războiului, pentru lărgirea șl consolidarea 
marelui front mondial al păcii, (Aplauze 
prelungite).

Dragi tovarăși, tineri șl tinere,
Uniunea Tineretului Muncitor a fost de

corată prin hotărîrea conducerii de partid 
și de stat cu Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne“ clasa I, ca semn de înaltă 
prețuire a contribuției aduse la lupta revo
luționară a oamenilor muncii, la opera de 
făurire a orînduirii socialiste.

De acum înainte, această distincție va 
străluci pe drapelul roșu al Uniunii Tine

retului Muncitor, simbolizînd patriotismul fără 
margini al tineretului nostru, crescut cu dra
goste și grijă părintească de partid și de clasa 
muncitoare. (Aplauze furtunoase).

De asemenea, au fost decorați cu ordine și me
dalii un mare număr de activiști ai U.T.M.-uIui 
care s-au distins în activitatea lor. Tuturor le 
urăm spor la muncă și noi succese ! (Aplauze).

Fiți demni de această cinstire, imbold pentru 
a munci cu și mai mult elan, cu pasiune tine
rească, pentru cea mai frumoasă și mai nobilă 
cauză din cîte a cunoscut vreodată omenirea — 
triumful socialismului și comunismului, al păcii 
și frăției între popoare. (Aplauze).

Pentru a-și îndeplini marile sarcini ce-i re
vin, ca ajutor de nădejde al partidului în edu
carea și mobilizarea tineretului Ia opera de 
desăvîrșire a construirii socialismului, Uniunea 
Tineretului Muncitor trebuie să-și lărgească rîn
durile cu cei mai buni tineri de la orașe și sate, 
să ridice pe o treaptă mai înaltă întreaga sa 
muncă politică și organizatorică în rîndurile ce
lor mai largi mase de tineret.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn își exprimă convingerea că Uniunea Ti
neretului Muncitor se va dovedi și de aici îna
inte la înălțimea glorioaselor sale tradiții revo
luționare, că din rîndurile sale se vor ridica mii 
și mii de tineri demni de a primi înaltul titlu 
de membri ai partidului. (Aplauze). Tineretul va 
înscrie noi și noi pagini eroice în lupta întregu
lui popor pentru triumful politicii partidului, 
pentru desăvîrșirea construirii socialismului și 
trecerea treptată la comunism. (Aplauze).

Trăiască Uniunea Tineretului Muncitor și în
tregul tineret al patriei noastre ! (Aplauze pre
lungite).

Trăiască inițiatorul și organizatorul tuturor 
victoriilor, conducătorul înțelept și încercat al 
întregului popor în lupta pentru victoria deplină 
a socialismului — Partidul Muncitoreso Romîn ! 
(întreaga asistență tn picioare ovaționează și 
aplaudă îndelung).

comù general al pareiom mi/ncieoresc romîn, 
TOVARĂȘULUI GHEORGHE GHEORGHIU-OEJ

Exprimând sentimentele întregu
lui tineret al patriei, noi, partici- 
panții la adunarea festivă organi
zată cu prilejul împlinirii a 40 de 
ani de la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist și al sărbătoririi „Zi-> 
lei Tineretului din Republica Popu
lară Romînă”, aducem Partidului 
Muncitoresc Romîn, Comitetului său 
Central mulțumirea și recunoștința 
noastră fierbinte pentru grija cu 
care a înconjurat întotdeauna tine
retul, pentru vremurile mărețe și 
fericite pe care le trăim, pentru mi
nunatele perspective de viitor, ce ne 
sînt deschise.

Făurind în primăvara anului 1922 
Uniunea Tineretului Comunist —• 
ca ajutor credincios al său în mo
bilizarea tineretului la marile lupte 
pentru fericirea poporului, pentru 
libertatea patriei, pentru socialism, 
partidul a dat tinerei generații un 
program concret de luptă și muncă, 
un ideal înalt căruia să-și consacre 
întreaga sa energie, entuziasmul și 
hărnicia sa.

In cei patruzeci 'de ani care au 
trecut de la înființarea sa, organi
zația comunistă de tineret s-a că
lit și și-a lărgit rîndurile în focul 
luptelor, revoluționare, sub condu
cerea permanentă și părintească a 
partidului.

Steagul de luptă al Uniunii Tine
retului Comunist este purtat astăzi 
de Uniunea Tineretului Muncitor —• 
organizația revoluționară de masă a 
tineretului din Republica Populară 
Romînă care cuprinde în rîndurile 
sale peste 2.100.000 de tineri. Nimic 
nu înaripează mai mult gîndurile 
celor care au pășit în viață în anii 
însoriți de după 23 August decît 
planurile pe care le făurește parti
dul, spre binele și înflorirea patriei 
noastre, spre fericirea poporului 
muncitor. în această zi de sărbă
toare raportăm partidului că mili
oane de tineri din uzine, de pe șan
tiere, de pe ogoare, din școli și fa
cultăți, pătrunși de devotamentul 
nețărmurit față de cauza socialis
mului, însuflețiți de dragoste fier

binte față de patria lor liberă, par
ticipă cu entuziasm la înfăptuirea 
planurilor de dezvoltare a econo
miei și culturii socialiste. Peste 
470.000 de tineri muncitori, ingineri 
și tehnicieni participă la întrecerea 
socialistă, dovedindu-se gospodari 
harnici și pricepuți la locurile lor de 
muncă, entuziaști promotori ai nou
lui. Tineretul satelor noastre a spri
jinit înfăptuirea operei de colecti
vizare a agriculturii — măreață iz- 
bîndă a politicii leniniste a partidu
lui nostru — și muncește cu hărni
cie pèntru întărirea gospodăriilor 
agricole colective. Elevii și studen
ții își însușesc temeinic știința, teh
nica și cultura înaintată. Prin mun
ca patriotică a tinerilor care vin cu 
însuflețire la lucru pe șantierele de 
construcții, în agricultură, la înfru
musețarea orașelor și satelor, nu
mai în ultimul an au fost aduse pa
triei economii de peste 350.000.000 
lei.

Sărbătorirea aniversării JJ.T.C. și 
a Zilei Tineretului este pentru tînăra 
generație un prilej solemn de rea
firmare a hotărîrii sale de a-și în
china și pe viitor toate forțele și 
cunoștințele sale luptei pentru înde
plinirea istoricelor sarcini trasate de 
Congresul al III-lea al partidului. 
Programul elaborat de partid în ve
derea desăvîrșirii construcției so-, 
cialiste și trecerii treptate la cons
truirea comunismului este însuși 
programul minunat al vieții noas
tre. Ne angajăm în fața partidului 
ca în uzine, fabrici, pe ‘ șantiere să 
participăm cu și mai mult elan la 
întrecerea socialistă, să sporim apor
tul nostru la realizarea' și .depășirea 
planului de șase ani, la creșterea 
continuă a producției și productivi
tății muncii, la îmbunătățirea cali
tății produselor, la realizarea de e- 
conomii. La sate, luptînd pentru în
deplinirea programului de măsuri 
elaborat de Plenara C.C. al-P.M.R. 
și de către sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale, vom 
munci neobosit pentru consolidarea 
economico-organizatorică a gospo

dăriilor colective, ne vom însuși le- 
meinic știința agricolă pentru a 
smulge pămîntului roade tot mai 
bogate.

în școli și facultăți ne vom însuși 
cunoștințe cit mai temeinice, strîns 
legate de practică, de necesitățile 
economiei și culturii noastre socia
liste, pentru ca după absolvirea șco
lilor și facultăților să îndeplinim cu 
cinste sarcinile ce ne vor reveni, 
muncind acolo unde patria ne-o va 
cere.

Noi, tinerii muncitori, țărani, in
telectuali, elevi și studenți, ne an- 
gajăm în fața Comitetului Central 
al partidului să muncim fără 'răgaz 
pentru a ne însuși temeinic învăță
tura marxist-leninistă, politica par
tidului nostru, înalta ținută morală 
comunistă. Organizațiile Uniunii 
Tineretului Muncitor vor educa ti
neretul în spiritul tradițiilor glorioa
se de luptă ale poporului muncitor, 
ale clasei muncitoare conduse de 
partid, pentru continua întărire a 
unității tineretului în jurul parti
dului, a unității și disciplinei de or
ganizație, vor sădi în inimile tine
retului dragostea fierbinte față de 
patria noastră socialistă, sentimen
tele nobile ale internaționalismului 
proletar, respectul față de muncă, 
setea de știință și cultură.

Generația căreia îi aparținem va 
avea fericirea de a participa la.cons
truirea în patria noastră a celei mai 
înaintate și mai drepte orîndüiri 
sociale, de a munci își- trăi în comu
nism. Idealul acesta înălțător ne 
umple inimile de bucurie.-Vom face 
totul : pentru a ne arăta demni de 
glorioasele tradiții ale Uniunii Tine
retului Comunist, . de a purta cu 
cinste titlul de. ostași ai partidului, 
de a păși mereu înainte alăturide 
întregul popor, sub steagul'de‘luptă 
al partidului nostru drag.
. Trăiască .Partidul Muncitoresc'Ro
mîn, conducător încercat al poporu
lui nostru, Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej!

ta adunarea festivă a tineretului
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Sărbătorirea zîleî de 1 Mai în fără
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Spre noi realizări

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). — în bătaia vîntului de primăvară flutură mii de drapele roșii și tricolore, iar în balcoane și la ferestre sînt flori și covoare. Pe străzi răsună cîntece, domnește voia bună. Mii de oameni ai muncii, romîni, maghiari, germani și sîrbi din orașul de pe malurile Begăi, îmbrăcați sărbătorește, se îndreaptă spre Piața Unirii.La mitingul care a avut loc aici, tov. Ion Mețiu, secretai al Comitetului regional Banat al P.M.R., a vorbit despre însemnătatea zilei de 1 Mai și despre succesele obținute de oamenii muncii din oraș și regiune în lupta pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de-al III-lea Congres al partidului.Coloana oamenilor muncii din întreprinderi este deschisă de colectivul Uzinelor mecanice din Timișoara, care raportează că în cursul anului tTecut a asimilat peste 70 de produse, iar în primul trimestru a obținut succese însemnate în producție. Urmează muncitorii întreprinderii „Tehnometal". care în cinstea zilei de 1 Mai au dat peste plan agriculturii noastre socialiste 14 selectoare universale, 9 mașini de stropit și prăfuit livezi și vii și piese pentru diferite utilaje agricole. în rîndurile demonstranților de aici îi vedem pe fruntașii în producție Ilie Mike, Vasile Pator și Ion Curceanu, ale căror echipe au realizat în cinstea zilei de 1 Mai economii în valoare de aproape 4.000 lei fiecare.își fac apariția muncitorii de la Uzinele textile Timișoara, care au dat peste sarcinile Iot de producție 55.000 mp țesături și 5.500 kg fire. Urmează apoi colectivul Trustului regional de construcții Banat — care a pus la dispoziția oamenilor muncii 288 apartamente,, dintre care 214 înainte de termen----precum șicoloanele muncitorilor de la „Industria Lînii", „Electromotor", „Elec- trobanat”, „Bumbacul” și altele.Prin fața tribunei trec apoi colectiviști din Moșnița Nouă, fruntași în campania de primăvară, urmați de muncitorii S. M. T. Peciu Nou care, la G.A.C. pe^care le deservesc, au terminat lucrările agricole înainte de termen. Apoi trec muncitorii de la G.A.S. Recaș, colectiviștii' de la Herneacova, Mehala, pumbră- vița și altele. Demonstranții scandează lozinci, își, .exprimă dragos- . tea față de partid, conducătorul încercat al poporului și inspiratorul, tuturor victoriilor noastre.Miile de studenți, care defilează alături de cadrele didactice, aduc prinosul lor de recunoștință partidului pentru condițiile minunate de viață și de învățătură ce li s-au creat. Institutul agronomia din Timișoara a dat agriculturii noastre, din 1948 și pînă în prezent, peste 2.000 de ingineri agronomi și zootehnici, iar Institutul politehnic aproape 4.000 de ingineri, care lucrează astăzi pe unele din cele mai importante șantiere ale socialismului din patria noastră.Oamenii de știință timișoreni do la bazele de cercetări ale Academiei R.P.R. din Timișoara. .s-au prezentat în această zi cu realizări însemnate ; cercetătorii științifici din agricultură, muncesc pentru crearea de noi soluri de grîu și porumb, sprijină gospodăriile colective și de stat în realizarea a 5.000 kg po

Ne mai amintim și acum de vestita întrecere dintre nituitorii de la Șantierul Naval Galați -și cei de la Tr. Severin. Ea a rămas însă de domeniul trecutului. Astăzi la șantierul nostru, meseria de nituitor —• care cerea eforturi deosebite — a dispărut odată cu progresele tehnicii. I-a luat locul meseria de sudor, muncă mai calificată, de mai înaltă productivitate și calitate. Construim nave complet sudate. A- plicarea sudurii la construcția corpurilor de nave și a instalațiilor navale duce la realizarea de importante economii de manoperă și materiale și scurtează ciclul de fabricație a navelor. Muncitorii, tehnicienii si inginerii noștri au construit pentru prima oară în țara noastră o navă maritimă de tonaj mediu complet sudată — cargoul de 4.500 tone — la care circa 40 la sută din lungimea cordoanelor sudate se e- xecută automat si semiautomat.în cele ce urmează vreau să redau unele aspecte din experiența noastră în aplicarea metodelor de sudură automată și semiautomată sub flux la construcția de nave. A- ceste metode au fost introduse pe șantierul nostru încă din anul 1952, cu ajutorul specialiștilor sovietici. Ținînd seama de multiplele avantaje pe care le prezintă : productivitatea înaltă (viteză mare de sudare), simplificarea unor operații de pregătire a tablelor pentru sudare, calitatea superioară a sudurilor etc — în decursul anilor o mare parte din lucrările care -se executau manual au fost înlocuite prin sudură automată și semiautomată.Șantierul nostru a fost înzestrat an de an cu noi aparate pentru sudură automată și semiautomată. Dacă în anii 1952—53, cînd aceste procedee moderne au fost introduse în producție, se suda cu 2 aparate automate si un aparat semiautomat, în prezent se sudează cu 7 aparate automate și 11 semiautomate în 2 

rumb boabe la ha în cultură neirigată.Zecile de mii de oameni ai muncii din orașul Timișoara au pășit cu entuziasm prin fața tribunelor, deciși să obțină noi victorii pe drumul desăvîrșirii construcției socialismului în patria noastră.
Pentru sporirea continuă 

a producției agricole
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"), — La demonstrația dè 1 Mai din orașul Craiova au participat cîteva zeci de mii de oameni ai muncii din fabrici și uzine, din întreprinderi și instituții, precum și reprezentanți ai colectiviștilor și gospodăriilor de stat din regiune, raportînd îndeplinirea angajamentelor luate în cinstea acestei mărețe sărbători.Folosind din plin tractoarele și mașinile agricole,, precum și atelajele, colectiviștii și mecanizatorii din regiune au semănat zilnic, în cursul ultimei săptămîni, aproape 45.000 de ha. Pînă în prezent, în regiune s-au însămînțat aproape 500.000 de ha din care peste 350.000 ha cu porumb ; 7 raioane, 400 gospodării colective și 28 gospodării de stat au raportat terminarea în întregime a semănatului porumbului.Membrii gospodăriei colective din comuna Piscu Vechi, raionul Calafat, distinsă recent cu Ordinul Muncii clasa I, au raportat că în cinstea zilei de 1 Mai au dat prima prașilă cu sapa rotativă pe 450 ha cu porumb și prima prașilă manuală pe 150 de ha cu sfeclă de zahăr. Pe graficele și panourile cu care au venit la demonstrație reprezentanții colectiviștilor și lucrătorilor din gospodăriile de stat se putea vedea înscris angajamentul de a obține în acest an pe suprafețe întinse cîte 5.000 kg porumb boabe la ha, recolte bogate la toate culturile.. Colectiviștii și mecanizatorii scandau lozinci prin care sé angajau să muncească cu hărnicie pentru întărirea gospodăriilor colective,, pentru sporirea producției agricole vegetale și animale.Colectivele fabricilor și uzinelor din oraș au venit la demonstrație cu care alegorice, panouri și grafice, prin care arătau succesele obținute în producție. D.e la începutul anului și pînă.acum, pe porțile uzinei constructoare d.e mașini agricole „7. Noiembrie“ au plecat spre o- goare peste '4.200 mașini agricole.

Promovînd noul

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Din pricina ploii, ziua de 1 Mai a fost sărbătorită în cadrul a șase adunări festive, care au avut loc în cele mai mari săli de spectacole din oraș și au fost- urmate de bogate programe artistice.La adunarea festivă de la Teatrul Național a vorbit tov. Adalbert Cri- șan, secretai al comitetului regional de partid, care a relevat succesele obținute de partid, de întregul nostru popor prin încheierea procesului de colectivizare a agriculturii, precum și importanța hotărîrii adoptate de sesiunea' extraordinară a Marii Adunări Naționale.La adunarea festivă de la clubul „Carbochim" s-au adunat cole-ctivèle celor 3 întreprinderi vecine : Unirea, Uzinele de pielărie și încălțăminte și .„Carbochim", în cinstea zilei de l Mai, colectivele acestot întreprinderi au 

schimburi, Cu toate că volumul^ de lucrări pentru sudarea automată și semiautomată este foarte mare, datorită caracteristicilor tehnice și productivității mari a acestor aparate, cele 18 aparate asigură executarea la timp a lucrărilor și prin aceasta reducerea ciclului de fabricație a navelor.Metoda de sudură automată se a- plică la îmbinările cap la cap și „de colț“. Prin acest procedeu se sudează table cap la cap fără prelucrarea marginilor cu grosimi de la 
dllilllllllllllllllllllllllllllllim

DIN EXPERIENȚA 
ȘANTIERULUI NAVAL GALAȚI 

ÎN INTRODUCEREA Șl EXTINDEREA 
SUDURII AUTOMATE Șl 

SEMIAUTOMATE
'Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiin' 1,5—1,6 mm ; pentru realizarea u- nor cusături de bună calitate, sudarea se execută pe o pernă de flux care are rolul de a evita eventualele străpungeri și de a asigura o pătrundere suficientă. Sudarea se e- xecută pe ambele părți ale tablei, cîte un cordon pe fiecare parte.Prin sudarea automată cap la cap fără ' prelucrarea marginilor se sudează panouri din table plane, cum ar fi bordaje, fund de. dublu fund, punți, pereți etc. Bordajele din extremitățile navei (prova și pupa), care prezintă curburi longitudinale și transversale, se sudează automat cap la cap pe dispozitive speciale, oscilante și rabatabile. Sudura automată ..de colt“ se aplică la osatura transversală și longitudinală a navei. Sudura semiautomată se a- plică în general la îmbinări în unghi, în locurile inaccesibile automatului. la cordoane de lungime mică, curbe etc., pentru table cu sau fără margini prelucrate.Volumul mare de lucrări de sudură si mai ales urgența executării lor pun în fața colectivului nostru problema găsirii celor mai bune so-i 

obținut însemnate succese. La „Unirea" s-au realizat mașini textile cu randament sporit și s-au economisit mari cantități de metal prin repro- iectarea unor piese' de la mașina de filat. La Uzinele de pielărie șl încălțăminte s-au realizat în ultima vreme peste 120 modele noi de încălțăminte. La „Carbochim“ s-au obținut rezultate de seamă în îmbunătățirea calității electrozilor siderurgici, a electrocorindonului, a car- burii de siliciu și altor produse.La adunările festive de la Casa Universitarilor și de la Casa de cultură a studenților, unde au vorbit tovarășii Ion Beu și Gheorghe Moldovan, secretari ai comitetului regional de partid, au participat oameni de știință, cultură, artă și studenți. Realizările lor în întîmpinarea sărbătorii de 1 Mai stau cu cinste alături de cele ale colectivelor din întreprinderi. Să amintim doar cî- teva: a fost definitivat al 9-lea volum din lucrarea „Flora R.P. Romîne", un colectiv de economiști a studiat structura fondului de bază în gospodăria colectivă, colectivul de chi- miști a descoperit noi coloranți, noi medicamente, insecticide pentru agricultură. Un colectiv de pedologi s-a ocupat de aplicarea de amendamente calcaroase pe solurile podzo- lice din depresiunea Șimleu-Zalău.Valoroase sînt și realizările matematicienilor, ale medicilor, precum și ale studenților.
Sub steagul victoriof 

al partidului

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — încă din primele ore ale dimineții, spre piața V. Alecsandri se îndreaptă șiruri nesfîrșiie de oameni ai muncii, pentru a participa la mitingul închinat zilei de 1 Mai. Ei poartă sute de drapele roșii și tricolore, portretele dascălilor proletariatului și ale conducătorilor iubiți ai partidului și guvernului nostru. în fața a peste 10.000 de oameni ai muncii prezenți la miting, a luat cu- vîntul tov. Ion Martalogu, secretar al Comitetului regional Suceava al P.M.R.începe tradiționala demonstrație. Defilarea oamenilor muncii este deschisă de un grup de muncitori și țărani, îmbrăcați în frumoase costume naționale. Ei poartă pe brațe un panou înfățișînd „Steaua R. P. Romîne“ clasa I, ordin care a fost conferit regiunii Suceava cu prilejul încheierii colectivizării agriculturii regiunii. •Prin fața tribunei trec lucrătorii Direcției regionale a economiei forestiere. în coloană, un car alegoric simbolizînd bogăția pădurilor regiunii; Panouri și grafice oglindesc realizările ■ cu ' care forestierii suceveni ‘ au întîmpinat sărbătoarea de 1 Mai. în primele 4 luni ale anului ei au realizat un indice de utilizare a masei lemnoase de 95,5 la sută la răși- noase și 65,2 la sută la fag. Pe a- ceastă bază ei au obținut în plus, din aceeași cantitate de masă lemnoasă 10.000 mc lemn de lucru. Gradul de mecanizare a lucrărilor de exploatare a crescut -cu 12,7 la sută față de anul trecut, în urma înzestrării unităților cu noi mijloace tehnice. O contribuție însemnată în obținerea acestor realizări a avut-o și extinderea organizării muncii în brigăzi complexe permanente. Brigăzi cum sînt cele conduse de Titus Negură, Ștefan Nedelea, Toma Nlga, Silvestru Breabăn șl altele s-au situat în fruntea întrecerii pentru valorificarea superioară a lemnului.Demonstrează, apoi constructorii suceveni care, traducînd în viață hotărîrile Congresului al III-lea al partidului, ridică aici noi obiective industriale șl schimbă înfățișarea

Iuții, care să asigure realizarea de lucrări de bună calitate, într-un timp mai scurt și la un preț de cost scăzut. în această privință s-a manifestat puternic inițiativa muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor. S-au făcut diferite modernizări la utilajele și dispozitivele de sudură, au fost prezentate valoroase propuneri de inovații prin aplicarea cărora s-au obținut rezultate bune în creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea calității.Este edificator un singur exemplu. Pentru mărirea vitezei de sudare la cusăturile „de colț" executate automat, s-au făcut modificări automatului TS-17 — M-U pentru sudarea cu 2 și 3 electrozi, în tandem. Prin aceasta s-a mărit mult productivitatea muncii, • prin creșterea vitezei de sudare de la circa 30 m/oră la sudarea cu un electrod, la circa 40 m/oră la sudarea cu 2 electrozi. în ce privește sudarea automată de colț cu 2 și 3 electrozi, căutăm acum mijloace de a perfecționa acest procedeu pentru a asigura, concomitent cu creșterea productivității muncii, și o înaltă calitate a lucrărilor.Noi căutăm să ne ținem permanent la curent cu tot ce apare nou în aplicarea sudurii automate și semiautomate pentru a obține o eficiență economică tot mai mare. Sudarea automată cap la cap pe o singură parte, cu obținerea simultană a rădăcinii pe stand electromagnetic flexibil, este o metodă care se bucură de apreciere tot mai largă atît în țară cît și în străinătate. Prin această metodă se sudează automat cap la cap table subțiri cu grosimea de la 1,5 la 4 mm. Este un procedeu de sudură care asigură un randament mult mai mare și, în același timp o calitate bună a cusăturilor. Vom perfecționa și extinde șl mai larg această metodă de sudură în întreprinderea noastră.

S C t N T El A

orașului, înălțînd noi blocuri de locuințe și construcții social-culturale. Numai în cursul anului trecut s-au dat în folosința oamenilor muncii din orașul Suceava peste 1200 apartamente ; alte 1400 vor fi înălțate în acest an. Mîndri că își aduc contribuția la aceste realizări, pășesc în coloană zidarii Iosif Barbu, Tănase Dulgheru, tinerii ingineri constructori Gheorghe Grigoraș, Gheorghe Brîn- zan, Constantin Chelba și mulți alții.Demonstrînd cu prilejul zilei de 1 Mai oamenii muncii din orașul Suceava și-au manifestat încă odată dragostea și atașamentul față de partid, hotărîrea de a munci cu abnegație pentru desăvîrșirea construcției socialiste în țara noastră.Angajamente îndeplinite
BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — La Baia Mare, străvechiul oraș maramureșean de sub Dealul Florilor, dimineața zilei de 1 Mai a fost însorită. Peste 40.000 de oameni ai muncii au participat la mitingul și demonstrația de 1 Mai. La miting a luat cuvîntul tov. Gheorghe Blaj, secretar al Comitetului regional Maramureș al P.M.R.Demonstrația este deschisă de o coloană de stegari. în urma lor, un frumos car alegoric cu macheta înaltei distincții — Ordinul „Steaua R. P. Romîne" cl. I — conferită recent regiunii Maramureș pentru încheierea colectivizării agriculturii.Urmează apoi coloanele minerilor maramureșeni. Primii trec minerii din Herja, apoi vecinii lor din BaiaSprie, care raportează cu mîn-drie că în primul trimestru al anului au realizat peste plan2.451.000 lei economii. Din coloaneleminerilor recunoaștem pe Gheorghe Sopalca, Petre Rehiceac, Vasile Roman II, Dumitru Vultur și mulți alți mineri fruntași, vestiți pentru hărnicia lor în toate exploatările Trustului minier Maramureș.Trecînd prin, fața tribunelor, cu a- ceeași mîndrie raportează îndeplinirea angajamentelor muncitorii forestieri din cadrul Direcției regionale a economiei forestiere Maramureș. Gheorghe Munteanu, Vasile Lupșa, Nicolae Cosma, Ilie Popovici șl alți muncitori forestieri poartă un uriaș panou pe care se poate citi că indicile de utilizare a lemnului la întreprinderea forestieră din Baia Mare- a crescut de la începutul a- pului cu mai bine de 2 la sută.Niciodată parcă, pînă în acest an, coloana constructorilor nu a fost atît de numeroasă. într-adevăr, la Baia Mare și în centrele muncitorești din regiune s-au deschis în ultimul timp zeci de noi șantiere de construcții de locuințe și de „construcții industriale.Trec apoi prin fața tribunei, însoțiți de frumoase care alegorice, muncitorii de la combinatul chimico- metalurgic din Baia Mare, de la uzina de utilaj minier și de la alte întreprinderi și instituții din oraș.Oamenii muncii din agricultura., regiunii, întîmpinați cu multă.căldu-, ră, raportează despre schimbările radicale pe care colectivizarea le-a adus în aceste ținuturi. în cinstèa zilei de 1 Mai peste 200 de G.A.Ç1 au terminat însămînțările de primăvară, iar acum lucrează la întreținerea culturilor.Participant!! la demonstrație și-au manifestat voința lor fermă de a munci cu elan sporit, sub conducerea înțeleaptă a partidului, pentru desăvîrșirea construcției socialiste 

în patria noastră, pentru apărarea păcii.
Nu de mult am început să aüli- căm și un alt procedeu modern : sudura semiautomată în atmosferă protectoare de bioxid de carbon. întreaga instalație de sudare a fost concepută și construită în șantier, prin adaptarea unui semiautomat de sudat sub flux. La această instalație a fost făcută și o modernizare prețioasă : s-a conceput și construit un releu cu o bobină serie care comandă automat avansul sîrmei, debitarea bioxidului de carbon prin- tr-o supapă și, în același timp, și încălzirea gazului de protecție. Prin aceasta s-a ușurat mult munca sudorilor și totodată se obțin economii de bioxid de carbon și sîrmă electrod. De asemenea calitatea lucrărilor de sudură realizată prin a- cest procedeu este foarte bună, lucru dovedit și de probele mecanice și chimice de laborator.în următorii ani colectivul șantierului nostru va începe să construiască vase de tonaj și mai mare Pentru scurtarea ciclului de fabricație și realizarea de produse de cea mai bună calitate și la un preț de cost cît mai scăzut ne propunem să extindem în continuare metodele moderne de sudură automată și semiautomată. Vom extinde de asemenea pe scară largă sudura în atmosferă protectoare de bioxid de carbon. Această metodă de sudură de mare productivitate va face posibilă înlocuirea sudurii electrice manuale și chiar a celei cu gaz, la o serie de repere. Se va extinde de asemenea sudarea automată cap la cap printr-o singură trecere pe standul electromagnetic flexibil la table cu grosimea mai mare de 4 mm, a- vînd în vedere avantajele mari ale aplicării acestei metode.Experiența dobîndită pînă acum de muncitorii și tehnicienii noștri în aplicarea metodelor avansate de sudură constituie o chezășie că în viitor vom obține realizări și mai mari în promovarea tehnologiei moderne în producție — latură importantă a progresului tehnic.

GELU KAHU 
inginer-șef 

Șantierul Naval Galați
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Noua sală a cinematografului 
„Patria“ din Deva, înzestrată cu 
ecran lat, instalație de sunet ste
reofonic și aer condiționat.

Cu prilejul deschiderii 
Expozifiei industriale 
a R. S. CehoslovaceMiercuri seara au sosit în Capitală Josef Krejci, ministrul Industriei Metalurgice și Miniere, și Jan Poula, adjunct al ministrului Comerțului Exterior din R. S. Cehoslovacă, în vederea apropiatei deschideri la București a Expoziției industriale a acestei țări.Pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost întîmpinați de. Constantin Tuzu, ministrul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, Aurel Mălnășan, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, Mihail Petri, adjunct al ministrului Comerțului Exterior, Mihai Ciobanu, președintele Camerei de Comerț a R.P. Romîne și alte persoane oficiale.Au fost de față Jaroslav Sykora, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Prima etapă 
a „Cursei Păcii“BERLIN (prin telefon). — „Cursa Păcii", tradiționala competiție internațională, a. început ieri la Berlin. în fața unui public numeros, a avut loc către ora prînzului festivitatea de deschidere. Cei 128 de • concurenți, reprezentînd 29 de i țări din Europa și Africa, au făcut { un tur de onoare iar apoi s-au îndreptat spre centrul Berlinului, de unde s-a dat startul oficial. Prima etapă. în circuit pe străzile Berlinului a constituit un serios examen pentru alergători.Cursa s-a decis în partea ei finală, cînd un grup de 7 alergători prințre care și Gabriel Moiceanu. au inițiat o evadare încheiată cu succes. Pe stadion, unde spectatorii au urmărit între timp meciul de fot-1 bal dintre echipele secunde ale R. D. Germane șiU.R.S.S. terminat cu rezultatul de 1—1, primul a intrat pe pistă alergătorul sovietic Cere- povici, urmat foarte aproape de Hellemans (Belgia), Zielinski (Polonia), Ampler (R.D.G.), Gabriel Moiceanu, Hautalahti (Finlanda). în a- ceastă ordine ei au trecut linia de sosire. Toți cei 6 cicliști au fost cronometrați cu timpul de 2 ore, 38 minute, 36 secunde. La aproximativ un minut a sosit și grosul plutonului în care se afla și restul • cicliștilor romîni, mai puțin Ziegler care, într-o busculadă, a pierdut mai bine de 5 minute pînă și-a reparat bicicleta. Pe echipe, etapa a fost dominată de formația Uniunii Sovietice.Azi se aleargă etapa a doua : Berlin—Leipzig (209 km.).

I. DUMITRIU

LT1EÆT1R1E» (2 □ a ® ma • ‘Te/ewz/une ■
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R.P. ROMÎNE (Sala Palatului R.P. Ro
mîne) : LACUL LEBEDELOR —• (orele
19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
ROSEMARIE — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : MACBETH — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : TARTUFFE
— (orële 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA
— (orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLÊE ȘI DOAMNA MOON — (0- 
rele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : CAMERA FIERBINTE — 
(orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETORE 
VINCENZO — (orele 20). (Sala pentru 
copii) : DOI LA ARITMETICĂ — (orele 
17).

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

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
UN BĂIEȚEL, O PAIAȚA ȘI O MAI
MUȚĂ și ROCHIȚA CU FIGURI - (0- 
rele 10) ; ALBĂ CA ZĂPADA — (orele 
16). (Sala Academiei) : CACTUS INTI- 
IUL ȘI ULTIMUL - (orele 16).

TEATRUL -SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Sala Savoy) : VORBA RE
VISTEI — (orele 20). (Sala Victoriei 174): 
CONCERT ÎN RE... HAZLIU — (O-
rele 20).

POST-RESTANT : Patria (9.13; 11,30;
14; 16,30; 19; 21,15), București (9,15; 11,30; 
13,45; 16,45; 19; 21,15), 1 Mai (10; 12,15; 
15,30; 18; 20 30). Alex. Sahia (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21), 23 August (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19, 21,05). Libertății (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), -ABSENȚA ÎNDE

A in

Mărfi seara, în 
sala Palatului R.P.R., 
am revăzut-o pe 
Maia Plisefkaia, ar
tistă a poporului a 
U.jl.S.S., dansînd în 
„Lacul lebedelor“. 
Și iată că o veche 
emojie, vie încă, deși acoperită de 
timp, m-a cuprins din nou cu întreaga 
ei văpaie de odinioară.

Acum șase ani, asistam la premiera 
baletului „Laurencia“, pe scena 
frului Mare“ din Moscova, cu 
Plisefkaia în rolul principal.

Maia Plisetkaia 
„Lacul lebedelor“

„Tea- 
Maia

Impresia 
încercată atunci — ca și acum — a fost 
covîrșifoare. Aveam în tafă o mare 
personalitate artistică, de un tempera
ment puternic, dublat de o tehnică 
strălucitoare. Erau tocmai calitățile ne
cesare rolului pe care-l interpreta.

Ceea ce impresionează, dintru înce
put, la Maia Plisefkaia este o totală, 
o extraordinară dăruire de sine în dans, 
care luminează pe dinăuntru, ca o fla
cără, caracterul personajului. O miș
care generoasă, amplă, o mișcare ce 
umple scena, transformă parcă dimen
siunea- sufletească a eroinei în ceva 
concret. Săritura de o rară frumusefe 
a balerinei, tehnica ei desăvîrșifă îm
bracă totul într-o strălucire fără pe
reche, care smulge exclamații de ad- 
mirafie.

Impresia aceasta mi-a fost confirmată 
de mai milité ori, cu ocazia altor spec
tacole în care am văzuf-o pe marea 
balerină sovietică. Elevă a Elisabetei 
Pavlovna Gerdt, Plisefkaia a obfinut 
cel mai înalt titlu artistic datorită crea- ____ ___ _ r. ........
fiilor ei ce acopăr un repertoriu foarte Mi s-a confirmat astfel, încă odată, 
bogat. De la personajele eroice, ca 
Laurencia, trecînd prin roluri din ce în 
ce mai diferite w (în „Don Quijote“, 
„Fîntîna din Baccisarai“, „Floarea de 
piatră“, „Călufuî cocbșaf“, „Raimon- 
da“ etc.) pînă la dublul rol din „La
cul lebedelor“, Maia Plisefkaia și-a 
lărgit treptat gama interpretativă, dînd 
dovadă — în toate aceste roluri — de 
aceeași puternică personalitate, de a- 
ceeașl tehnică uluitoare. în ultimul 
timp, presa a înregistrat marele el suc
ces în „Romeo și Jullefa“ șl ne-a adus 
vestea că pregătește „Giselle“, un rol 
liric prin excelenfă. Numai o mare ar
tistă este în stare să parcurgă un re
gistru Interpretativ atît de vast, atît de 
variat, umplînd pe rînd fiecare din 
tiparele lut, cu substanfa sa proprie.

în fafa publicului bucureșfean, care 
o cunoștea din filmele „Lacul lebede
lor“ și „Povestea căluțului cocoșat“, 
Maia Plisefkaia a apărut la fel de stră
lucitoare, la fel de cuceritoare. Ceea 
ce constituie specificul spectacolelor 
ei 
scenă și sală — s-a simțit mai puter
nic ca oricînd : parcă un fluid magne
tic — apanaj exclusiv al artei adevă
rate — a învăluit pe cei prezenți ; 
rampa a fost desființată datorită unei 
vitalități debordante, iar dansatoarea a 
adus în mijlocul spectatorilor o pre
zență autentică, palpabilă.

lat-o în cele două ipostaze diferite 
— cine oare le diferențiază atîf de pu
ternic ca ea? — ale lebedei „albe“ și 
„negre“. Aceeași artă de mare clasă 
Ie naște pe amîndouă, dar cît de opuse

adică acel contact direct dintre

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 DOUA IUBIRI ru
lează la cinematografele Magheru (10,15; 
12; 15; 17; 19; 21), I. C. Frlmu (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20.45), Miorița (10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21), PACE NOULUI VENIT rulează 
la cinematograful V. Alecsandri (15; 17; 
19; 21), MARELE RĂZBOI — cine
mascop : Lumina (10; 12,30; 15; 17,30;
20,30).  ÎNOTĂTORII rulează la ci
nematograful Maxim Gorki (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). EX
PRESUL DE SEARA : Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16.30; 18,30; 20,30), Flo-
reasca (16; 18; 20). 30 Decembrie (16; 18; 
20). CÎNTECUL 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 INTÎM- 
PLAT IN ZIUA SOLSTIȚIULUI : Tine
retului (16; 18,15; 20,30). ULTIMA RE
PRIZA : înfrățirea între popoare (15; 17; 
19; 21). Alex. Popov (9,30; 11,20; 13,10; 15; 
17; 19; 21), Arta (16; 18,15; 20,30). GARDIA
NUL : Cultural (15; 16,50; 18,40; 20,30),
Popular (15; 17; 19; 21). TOT AURUL 
DIN LUME : 16 Februarie (16; 18; 20).
MILIONUL : 8 Martie (15; 17; 19; 21).
Olga Banele (15; 17; 19; 21), Donca Slmo 
(11; 15; 17; 19; 21), PROFESIUNEA DOAM
NEI WARREN : Grlvlța (14; 16,15; 18,30: 
20,45) B. Delavrancea (16; 18; 20), M. Emi- 
nescu (15; 17; 19; 21). CASA SURPRIZE
LOR : V. Roaită (10; 12; 14.30; 16,30; 18,30;
20.30),  Aurel Vlalcu (15; 17; 19; 21), EX
PERIENȚA PRIMEJDIOASA : Flacăra 
(11; 15; 17; 19; 21), Luceafărul (15; 17; 19;
31), ROSITA : Unirea (15; 17; 19; 21). 

sînt prin mijloacele 
cu care sînt reali
zate I în Odefta, 
Maia Plisefkaia e li
rică; mișcările .ei 
lente, calme au o 
poezie a materiali- 
tăfii trupești: o linie 

impecabilă, statuară; o unduire plină de 
moliciune a brafelor care, trimifîndu-ne 
cu gîndul la imaginea lebedei, su- . 
gerează, dincolo de ea, ondulafia apei, 
un întreg univers de vrajă, alcătuit din 
legănări și ritmuri molatice. Un moment 
de o rară frumusefe a realizat artista 
sovietică spre sfîrșitul actului al doilea. 
După dialogul de dragoste cu prinful, 
în care Odefta este caldă și umanizată, 
vine clipa cînd vraja pune din nou sfă- 
pînire pe ea: trupul ei se înalfă în toată 
splendoarea lui de majestafe subju-. 
gată, mișcările își pierd căldura ome- . 
nească, învăluind-o într-un fel de aură 
inaccesibilă. Sublinierea acestui moment 
în care Odefta redevine lebădă este 
un element interpretativ nou, propriu. 
Maiei Plisefkaia.

Reversul lui este fot atît de bine rea
lizat în actul al patrulea. Prin moartea 
Iui Rotbart,. Odefta — eliberată de 
vrajă — își recapătă trupul omenesc, 
iar interpreta marchează această trans
formare prin accente emofionanfe.

La rîndul ei Odilia, „lebăda nea
gră“, are o dinamică atît de -puternică, 
îneît e nevoie de un ochi de experf 
pentru a putea să observe că totul se 
înscrie în canoanele precise ale teh
nicii clasice, că nici o mișcare nu tră
dează linia și stilul.

impresia clară că mă aflu în- fața unui 
nou tip de dansatoare, a cărui-întruchi-t 
pare o realizează Maia Plisefkaia■' dacă 
statuile elene, superbe în desăvîrșita 
lor armonie șl umane prin caracterul 
palpabil al formelor, ar coborî de .pa 
sqclurile lor — fără îndoială că ar dansa 
ca Mala Plisefkaia.. Privind-o, nu ai-im- 
presia că legile materiei nu- mai func
ționează — ca în cazul balerinelor de- 
tip eteric; ci, din contră, ai impresia 
că aceste legi sînt, clipă de clipă, puse 
în valoare și strălucit ilustrate datorită 
acelei minunate plăsmuiri materiale care 
este trupul el.

Partenerul el, Nikolai Fadelcev, a 
realizat un personaj deosebit de con
vingător șl bine conturat. In interpre
tarea sa, prinful Sigfried are prestanță 
și stil, constituind o apariție fermecă
toare. Artistul sovietic posedă o miș
care simplă și expresivă, de o sobrie
tate remarcabilă. El a dansat cu de
săvârșită eleganță și acurafefă tehnică, 
avînd o săritură frumoasă, extrem de 
ușoară.

Spectacolul dat de cei doi oaspeți ' 
pe scena Palatului R.P.R. a demonstrat 
încă odată măiestria baletului sovietic. 
Glasul meu nu este decît expresia dra
gostei și admirafiei publicului nostru, 
care a plecat de la acea sărbătoare de 
arfă cu dorinfa puternică de a-i reve
dea, și care le mulfumește din inimă, 
și pe această cale, pentru bucuria care 
l-a fost afîf de generos oferită..

IRINEL LICIU 
artistă emerită

NANA rulează la cinematograful T. Vla- 
dimirescu (15; 17; 19). DUPA DOI IE
PURI : 8 Mai (15; 17; 19; 21), Munca (16; 
18,15; 20,30). CAVALERII TEUTONI — 
ambele serii : Moșilor (16; 19,30), PUȘ
TIUL : rulează la cinematografele C-tln 
David (15,30; 18; 20,30), G. Bacovla (15; 17j 
19; 21). bătălie în marș — ambele 
serii : Iile Pin tille (15; 18,45), Drumul 
Serii (16; 19.30). ROSEMARIE : N. Băl- 
cescu (10; 15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,20 — Filmul pentru co
pii : „SPUTNICII COPILĂRII]!“ - o 
producție a Studioului „Mosnauclfllm“. 
19,30 — Transmisiune de la Sala Pala
tului R.P. Romîne „LACUL LEBEDE
LOR“, de P. I. Cealkovskl. In pauze : 
Poșta televiziunii. Ultimele știri.

Timpul probabil pentru zilele de 4, I 
și 6 mai : Vreme schimbătoare șl răco
roasă, mai ales în prima parte a inter
valului. Cerul va prezenta înnourărl 
temporare. Vor cădea ploi sub formă de 
averse. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura staționară la început, apoi în 
creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între minus 2 șl plus 8 grade, iar 
maximele între 10 șl 20 de grade. Brumă
locală în Banat, Ardeal șl nordul Mol
dovei.
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W ZÄ//£ SESIIMI EXTRAORDWARE 4 W/ AMMI NATIONALE
Cuvîntul deputatului Constantin Scarlat

(legiunea Galati)In Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej se face o adîncă analiză a schimbărilor care au avut loc în agricultura țării și se preconizează o serie de măsuri care vor avea o impor- tar;-’^..deosebită în activitatea noastră de viitoî\Colectivizarea agriculturii țării noastre a avut loc în condițiile creșterii continue a producției agricole, a ridicării nivelului de trai. Aceasta a confirmat justețea politicii înțelepte a partidului nostru ; ea este rezultatul îndrumării concrete, permanente a conducerii partidului care ne-a arătat că în procesul de transformare socialistă a agriculturii, esențialul îl constituie întărirea economică-organizatorică a unităților agricole socialiste, crearea bazei tehnice-materiale și creșterea cadrelor necesare agriculturii, asi- gurînd pe această bază creșterea producției vegetale și animale și a nivelului de trai al poporului nostru muncitor.Succesele obținute în construirea socialismului la sate dovedesc încă odată capacitatea și talentul harnicei noastre țără- nimi care sub conducerea partidului a pă- f | cu încredere pe calea gospodăriei colective.Este meritul partidului nostru, al Comitetului său Central și personal al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, care au știut să demaște și să înlăture la timp grupul fracționist Pauker-Luca, care prin poziția lor dușmănoasă, dovedind neîncredere în capacitatea țărănimii au încercat să submineze alianța muncitorească-țără- nească, să împiedice transformarea socialistă a agriculturii.Respectînd indicațiile conducerii partidului, și în regiunea noastră colectivizarea agriculturii a fost însoțită de o creștere continuă a producției agricole vegetale și animale. Astfel, în anul 1960 producția globală agricolă a crescut cu 58 la sută față de anul 1956 ; în anul 1961 producția de cereale a crescut cu 467.000 tone față de anul 1956. A crescut simțitor numărul de animale și productivitatea acestora. Numai anul trecut numărul taurinelor proprietate obștească a crescut cu 31.000, al porcinelor cu 43.000 și al ovinelor cu 52.000. Pentru dezvoltarea sectorului zootehnic, gospodăriile agricole colective au primit de la stat, numai în ultimii doi ani, credite în valoare de 90 milioane lei.Ajutorul acordat de stat prin tractoare și mașini agricole, semințe selecționate, împrumuturi în condiții avantajoase a constituit o condiție hotărîtoare pentru întărirea gospodăriilor colective. In anul 1961 averea obștească a gospodăriilor colective din regiune a ajuns la 774 milioane lei, din care numai fondul de bază 435 milioane, ceea^ce reprezintă 96.500 lei la suta de hectare. Avem astăzi 226 G.A.C. milionare. Mărirea producției vegetale și animale a dus la creșterea continuă a veniturilor bănești care în anul trecut au fost de 606 milioane lei, revenind 133.000 lei la suta de hectare. Un rol deosebit în obținerea de mari venituri bănești l-a avut vînzarea către stat a unor cantități de cereale și produse animaliere. In anul 1961 regiunea Galați a livrat pentru fondul central al statului 346.000 tone cereale.Așa cum a subliniat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în Raportul prezentat aici, sarcina principală care stă în fața noastră în prezent este consolidarea gospodăriilor agricole colective. In această privință are o mare importanță îmbunătățirea conducerii agriculturii. Măsurile menționate în raport cu privire la îmbunătățirea conducerii agriculturii, care sînt supuse discuțiilor sesiunii, sînt deosebit de actuale și necesare ; ele sînt cerute de viața însăși, de noua etapă de dezvoltare a agriculturii.Crearea consiliilor agricole din care vor face parte conducătorii gospodăriilor, oameni de știință, specialiști; fruntași din a-
Cuvîntul tovarășuluiîn aceste zile istorice cînd sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale consfințește marea biruință : colectivizarea agriculturii țării, gîndul nostru, al tuturora, se îndreaptă cu vie recunoștință spre forța dătătoare de viață și lumină, care ne îndrumă pașii zi de zi și a deschis largi perspective, spre Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.în fața acestei mature adunări, unde oameni cu o înaltă pricepere dezbat competent și cu simț de răspundere viitorul agriculturii noastre, tinerețea îmi dă sfieli. Mă simt totuși dator să rostesc un cuvînt aici, în numele generației mele care cunoaște din plin binefacerile unei tinereți creatoare, ocrotită și îndrumată cu dragoste părintească de partid. Mă simt dator să vorbesc apoi și în numele tinerilor care încearcă, prin truda condeiului, să nască în inimi și-n gînduri scîntei de bucurie și îndemn la fapte demne de epoca noastră. Mă simt dator în sfîrșit să vorbesc pentru a mulțumi aici minunatei noastre clase muncitoare, harnicei noastre țără- nimi colectiviste care ne-a oferit și ne oferă modelele omului nou, cutezător, erou al cărților noastre.Spunea cineva odată că tot ce a fost măreț, de împlinit pe lumea asta, a fost înfăptuit de generațiile trecute. Columbii, magelanii și ceilalți călători celebri au terminat descoperirea pămînturilor noi. Shakespeare și ceilalți mari scriitori au descoperit la rîndul lor toate ținuturile necunoscute ale conștiinței umane. Mulți credeau că generațiilor noastre nu le ră- mîne decît să meargă pe drumuri de mult bătătorite. Nimic mai neadevărat. Noi sintern martorii unui proces continuu de înnoire. Trăim vremea explorării spațiului cosmic, trăim zi de zi biruințele descătușării și înălțării conștiinței umane. Revoluția socialistă a deschis în fața omenirii drumuri cu totul noi, mult mai bogate, mai atrăgătoare, mai pasionante. în țara noastră floarea noului se deschide biruitoare și ne oferă darnică minunata-i frumusețe.Am urmărit cu pasiune, ca reporter și scriitor. încă de la înființarea primelor gospodării colective, mersul, adeseori spinos, al țărănimii noastre spre fericire. Fericirea nu venea niciodată de la sine. Fericirea se dobîndea prin luptă. Prin luptă aspră, bărbătească, luptă cu vechi deprinderi, cu vechi obiceiuri, prin hățișul unei triste moșteniri, noului îi deschideau drum, cu prețul unei munci eroice, comuniștii, activiști de partid sau simpli muncitori și țărani. I-am cunoscut în Dobro- gea, în zilele colectivizării totale. I-am 

gricultură, va da posibilitatea apropierii conducerii agriculturii de producție, va permite concentrarea tuturor forțelor pentru rezolvarea problemelor principale, cunoașterea situației concrete din fiecare unitate, organizarea rațională a muncii și a producției agricole, rezolvarea în mod operativ a problemelor ce le ridică viața satelor.Pentru a asigura orientarea de la început a activității consiliului regional al agriculturii și a celor raionale pe baze sănătoase, așa cum se precizează în raportul și în proiectul de lege prezentate sesiunii Marii Adunări Naționale, vom selecționa și repartiza să lucreze în aceste organe cadre bine pregătite, buni organizatori și cunoscători ai problemelor agricole. Cu ajutorul consiliilor agricole, al specialiștilor din agricultură vom studia și stabili profilul fiecărei gospodării colective pentru dezvoltarea acelor ramuri care au cele mai bune condiții de climă și sol, pentru folosirea rațională a pămîntului, a tehnicii și brațelor de muncă, condiție principală în vederea consolidării într-un timp scurt a acestora.Una din preocupările principale ale noilor organe de conducere a agriculturii trebuie să fie prevenirea și combaterea eroziunii solului. In regiunea noastră avem peste 40.000 hectare asemenea terenuri, mai ales în raioanele Bujor, Tecuci și Panciu. In ultimii doi ani am terasat și plantat cu viță și pomi o suprafață de 3700 hectare. Pentru anul în curs vom continua această importantă acțiune terasînd 3200 hectare pe care vom planta 2000 hectare viță de vie și 1200 hectare pomi fructiferi.O altă sarcină care stă în preocupările noastre și pentru care cerem sprijinul Institutului de cercetări agricole este fertilizarea celor 30.000 hectare terenuri sărăturoase care figurează formal în circuitul agricol. Acestea pot să devină o importantă sursă de mărire a producției agricole. De asemenea, propunem acestui Institut să ne ajute și în valorificarea nisipurilor care sînt în suprafețe mari, mai ales în raioanele Brăila și Făurei și din care noi am dat pînă în prezent în circuitul agricol 4.000 hectare, dar fără a avea cele mai corespunzătoare soluții tehnice.Probleme deosebit de importante se ridică în fața noilor organe de conducere a agriculturii și în legătură cu dezvoltarea creșterii animalelor. Noi am înregistrat bune rezultate în ultimii ani privind mărirea șeptelului și asigurarea bazei furajere. Regiunea Galați are condiții să mărească încărcătura de porcine la 100 hectare peste media prevăzută pe țară. De asemenea avem posibilități și pentru creșterea numărului de ovine îndeosebi în comunele de munte din raioanele Focșani și Panciu.Pe baza studiilor vom elabora sistemul de măsuri agrotehnice, care să ducă la sporirea substanțială a producției de furaje la hectar, la îmbunătățirea pășunilor și fînețelor, la extinderea culturii sfeclei de zahăr, a mazărei și a porumbului, a culturilor duble și intercalate în așa fel ca fiecare gospodărie agricolă colectivă să dispună de furajele necesare.In numele oamenilor muncii din regiunea Galați, încredințăm sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale că vom pune în valoare încă din acest an rezervele mari de care dispunem și vom reuși să obținem rezultate bune în sporirea producției agricole, să aducem astfel o contribuție mai mare la realizarea înainte de termen a sarcinilor puse de cel de-al III-lea Congres al partidului nostru.Ca deputat voi vota din toată inima, cu toată bucuria, proiectele de hotărîre supuse sesiunii Marii Adunări Naționale.
Alecu Ivan Ghiliaîntîlnit, în satele de-acasă, din Moldova. I-am întîlnit în satele de pe întinsul Bărăganului, la Dragalina și la Diçhiseni, în Banat la Comloșul Mare și la B'iled, i-am întîlnit peste tot, pe tot cuprinsul țării. Acestor oameni le-au fost închinate cărți și poeme. Aș îndrăzni să spun că poate tot ce s-a scris mai bun de la „Morome- ții”, „Setea”, pînă la cărțile de reportaj, recent apărute, a oglindit în izbutită formă literară, frămîntările și biruințele satului în drum spre socialism. Acest lucru firește nu constituie un bilanț și nu poate fi un temei de automulțumire. Avem încă mult, nespus de mult de scris despre satul nostru socialist, despre oamenii lui minunați.Colectivizarea a .eliberat pe țăran de tot necazul trudei de unul singur, făcînd din el un om nou. Hatul rupt de tractor, și brazda tot una pe tarlaua largă, cît o vezi cu ochii pînă în geana zării, n-a deschis drum numai agrotehnicii și belșugului. A deschis, ca niște largi ferestre și sufletele oamenilor. I-a învățat să privească departe, i-a învățat să-și unească frățește munca și voința. Pe colectiviștii noștri, oameni cu o înaltă conștiință, pămîntul nu-i mai desparte ci-i unește. îi apropie ca pe frații unei mari și puternice familii. Colectivizarea a deschis țăranului nostru un orizont larg de gîndire, drumurile spre știință și cultură.îngăduiți-mi în această privință să relatez doar două aspecte. Privind ferestrele luminate ale satului, paznicul unei gospodării colective filozofa cam în felul următor : „Nu doarme lumea, tovarășe. înainte, de cum se însera, tot satul era stins. Dacă mai ardeau lămpile la trei case știam : unuia îi naște femeia, altul a venit beat de la crîșmă și-și bate nevasta, al treilea trage să moară. Acum toți învață, citesc, își bat capul să dea de rost la fel de fel de probleme“.într-adevăr, se cheltuiește multă minte în agricultura noastră și e nevoie de tot mai multă. Altădată pentru țăran agricultura părea o năpastă. Dacă avea țm copil mai deștept se gîndea cum să-l scoată din sat, să-l facă „domn“. Despre copilul mai puțin înzestrat spunea : „Ăsta-i bun de sapă“. Vizitînd gospodăria agricolă colectivă din Roma-Botoșani, tov. Bîrliga, președintele colectivei, ieri cinstit cu înalta distincție de „Erou al Muncii Socialiste“, mi-1 prezenta pe copilul lui cel mic, Gheorghită, spunînd : „E deștept și harnic foc. Numai 10 mi-aduce acasă. Pe ăsta îl fac agricultor". Optica s-a schimbat. Agricultura socialistă se bizuie pe știință și tehnică modernă. Și oameni energici, pricepuți, plini de inițiativă, capabili să 

rezolve problemele complexe ale agriculturii, cresc în număr tot mai mare în întreaga țară. Pentru un scriitor nu există satisfacție mai deplină decît descoperirea acestor oameni.Răsărit în zorii furtunoși, soarele socialismului urcă spre amiază oferind izvoare de nesecat pentru creația literară. Scriitorii din toate generațiile simt ca o necesitate organică nevoia de a trăi în mijlocul maselor, acolo unde se produc bunurile materiale. Angajamentul nostru solemn, exprimat în recenta conferință pe țară față de conducerea partidului, de a reflecta în scrierile noastre cît mai multilateral viața noastră nouă, cu faptele ei mărețe, se realizează prin activitatea pe care
Cuvîntul deputatului Iosif Banc 

(regiunea Mureș-Autonomă Maghiară)Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale are o deosebită importanță în viața întregului nostru popor. Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej face o analiză profund științifică a activității desfășurate în opera de colectivizare a agriculturii țării noastre, sintetizează experiența bogată acumulată de partidul nostru, stabilește direcția și sarcinile de dezvoltare în viitor a agriculturii noastre.Oamenii muncii din regiunea Mureș- Autonomă Maghiară au primit cu nemărginită bucurie vestea terminării cu succes a colectivizării agriculturii cu aproape 4 ani înainte de termenul fixat de Congresul al III-lea al P.M.R.Colectivizarea agriculturii în țara noastră s-a realizat respectîndu-se principiul leninist al cointeresării materiale a țărănimii și folosindu-se forme simple de cooperare în agricultură. Este bine cunoscut faptul că grupul antipartinic Pauker-Luca a dus o politică ostilă liniei leniniste a partidului nostru, s-a împotrivit formelor simple de cooperare în agricultură, sabo- tîndu-le pe toate căile, încălcînd în mod grosolan hotărîrlle Plenarei C.C. al P.M.R. din 3-5 martie 1949. Practica a demonstrat că întovărășirile s-au dovedit a fi o bună școală de educare a țăranilor în spiritul muncii colective. In regiunea noastră 80 la sută din G.A.C. au luat ființă prin transformarea întovărășirilor în gospodării colective.Este o fericire pentru partid și pentru întregul nostru popor că, conducerea leninistă în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a reușit să descopere, să demaște, să izoleze și să zdrobească grupul fracționist și trădător. înlăturarea acestor dușmani înrăiți ai partidului și poporului din conducerea partidului a fost de o deosebită importanță pentru întărirea alianței clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare, pentru construirea cu succes a socialismului la sate.Terminarea colectivizării agriculturii demonstrează încrederea nestrămutată a maselor țărănești în politica înțeleaptă a partidului, creșterea conștiinței lor socialiste.Prin încheierea colectivizării se deschid largi perspective de dezvoltare a agriculturii. Se va schimba întreaga viață a satului, modul de organizare a agriculturii, ceea ce va determina un puternic avînt al dezvoltării forțelor de producție la sate, va duce la continua îmbunătățire a nivelului de trai al oamenilor muncii.în prezent, preocuparea principală a comitetului regional de partid și a sfatului popular regional este întărirea economico- organizatorică a gospodăriilor colective. Acestea au fost și sînt. ajutate de activiști de partid și de stat, de specialiști, la întocmirea planurilor de producție și organizarea muncii pe brigăzi și echipe. în scopul conducerii mai competente a gospodăriilor colective, au fost pregătiți prin cursuri de scurtă durată 349 președinți, 826 brigadieri și 90 de contabili.La începutul anului, gospodăriile colective din regiune dispuneau de o avere obștească în valoare de 161.215 lei la suta de ha. Ca urmare a aplicării unui șir de măsuri agrotehnice înaintate, gospodăriile colective din regiune, cu tot timpul nefavorabil, au obținut anul trecut o producție de 1.500 kg grîu la ha ; cele din raionul Ciuc au obținut în medie peste 2.400 kg grîu și secară la ha. Producții mari s-au realizat și la cartofi și sfecla de zahăr. Gospodăriile colective din raioanele Reghin și Gheorghieni au obținut în medie aproape 16.000 kg cartofi la hectar. Gospodăriile colective din Balda, raionul Luduș, și din Sona, raionul Tîrnăveni, au obținut în medie aproape 30.000 kg sfeclă de zahăr la ha.
Cuvîntul deputatului Ilie Bulfan

(regiunea Argeș)Lucrările actualei sesiuni la care participă mii de invitați din toate sectoarele de activitate din patria noastră au fost așteptate cu viu interes de toți oamenii muncii. Și pe bună dreptate. Această sesiune are o însemnătate istorică în viața țării noastre. Ea consfințește încheierea colectivizării agriculturii — victorie de seamă în lupta pentru desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră.In condițiile noi, create prin încheierea colectiitizării, este nevoie de o îndrumare concretă și competentă a agriculturii, de prezența în mai mare măsură a specialiștilor pe teren, în unitățile de producție. Modul în care pînă acum Ministerul Agriculturii și secțiile agricole ale sfaturilor populare au sprijinit gospodăriile colective dovedește că actuala formă de organizare nu mai corespunde nevoilor dezvoltării pe mai departe a agriculturii noastre. Unele defecțiuni s-au resimțit și în îndrumarea gospodăriei noastre colective. Ingineri agronomi, specialiști, au venit a- desea la noi în Drăgănești-Olt. Dar ei dădeau cîteva sfaturi în grabă, fără să stea mai mult de vorbă cu colectiviștii, fără să analizeze mai pe larg cum se muncește în gospodăria noastră, să meargă pe cîmp să cerceteze starea culturilor, într-un cuvînt să ne ajute efectiv în luarea măsurilor necesare sporirii producției. De fapt, preocuparea principală a unor ingineri era să se asigure cu cifre și date statistice pe care le luau din planul de producție, din evidența noastră. Nu nesocotim importanța evidenței statistice, dar nu ne puteam mulțumi cu faptul că unii specialiști în loc să se ocupe concret de producție, se închideau în birouri și în plină campanie stăteau adînciți toată ziua în cifre și hîrtii, cerute de organele agricole superioare. Iată de ce ne bucură și apreciem ca foarte bine venită măsura luată de partid de a se trimite specialiști în gospodăriile colective. 

o desfășoară tot mai mulți scriitori în uzine și fabrici, pe .ogoarele patriei. Numai astfel, printr-o cunoaștere adîncă a vieții, vom reuși să oglindim în cărțile noastre imaginea viitorului prezentată de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Congresul al III-lea al partidului : ...„Pa
tria noastră va deveni în următorii 10—15 
ani o țară industrială dezvoltată, cu o 
agricultură multilaterală și de înaltă pro
ductivitate ; bogățiile ei, puse în valoare 
de oamenii muncii, vor permite trecerea 
treptată de Ia principiul repartiției după 
muncă Ia repartiția după nevoi, asigurînd 
întregului popor condiții de viață demne 
de epoca socialismului victorios și a con
strucției comunismului".

In întreaga noastră activitate am simțit din plin îndrumarea și ajutorul prețios al conducerii partidului. Regiunea noastră care în trecut a fost una din cele mai înapoiate, și-a schimbat în anii democrației populare radical înfățișarea. Pe întinsul ei s-au ridicat multe obiective industriale care sînt o mîndrie nu numai a regiunii, ci și a întregii țări. Cultura pătrunde în cele mai îndepărtate sate. Pentru viața lor tot mai fericită, oamenii muncii din regiune : romîni, maghiari, germani și de alte naționalități nutresc o profundă dragoste, stimă și recunoștință față de conducerea partidului nostru.Din Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej se desprind cu claritate sarcinile ce stau în fața organelor și organizațiilor de partid, de stat și economice în lupta pentru dezvoltarea continuă a agriculturii. De mare importanță pentru economia națională este creșterea animalelor, domeniu în care regiunea noastră are condiții deosebit de favorabile, o îndelungată tradiție și bogată experiență. Sîntem conștienți de faptul că n-am reușit să folosim din plin toate posibilitățile de care dispunem. Cu toate că pe regiune este o încărcătură de 38 bovine la suta de ha., totuși nu putem fi mulțumiți cu densitatea de 13 bovine la suta de ha în gospodăriile colective. In urma măsurilor luate de comitetul regional de partid și de sfatul popular regional, în anii ce urmează situația se va îmbunătăți simțitor. Gospodăriile colective și-au propus ca în acest an să cumpere circa 26.000 de vaci, juninci și vițele. S-a indicat ca gospodăriile colective să crească toate animalele rezultate din prăsilă proprie. Realizîndu-se aceste sarcini, gospodăriile colective vor avea, în medie pe regiune, la sfîrșitul acestui an, o încărcătură de circa 20 bovine la suta de ha. De pe acum avem gospodării colective ca Sîntana de Mureș care dețin 54 bovine, Curteni — 57 bovine la suta de hectare și altele.în anii ce urmează ne vom îndrepta atenția și eforturile și spre extinderea creșterii oilor cu lînă fină și semifină în zonele de munte.Pentru creșterea unui număr sporit de animale, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară dispune de o suprafață de 379.600 ha pășune și finețe. în vederea folosirii raționale a acestei puternice baze furajere și creșterii producției de masă verde la hectar, au fost antrenați colectiviștii, tineretul pentru a curăța și supraînsămînța în această primăvară 70.000 ha pășune. S-au luat măsuri ca pentru fiecare unitate vită mare să se transporte pe pășuni cel puțin 2 tone gunoi de grajd în scopul îngrășării acestora. Pentru crearea unui supliment de furaje, se va însămînța cu dovleac 50 la sută din suprafața cultivată cu porumb, realizîndu-se în pjus 22.500 vagoane furaje.Dezvoltarea creșterii animalelor este nemijlocit legată de asigurarea adăposturilor zootehnice. Pe baza măsurilor luate, gospodăriile colective vor construi în acest an circa 1.250 grajduri, maternități și în- grășătorii pentru porci, saivane pentru oi, etc. Se depun eforturi ca materialele de construcție necesare să fie asigurate din resurse locale.Sînt pe deplin de acord cu aprecierea făcută în Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej că actuala formă de conducere a agriculturii nu corespunde noii etape de dezvoltare a agriculturii. îmi exprim deplina mea aprobare și votez din toată inima măsurile propuse cu privire la reorganizarea conducerii a- griculturii, fiind convins că consiliile agricole, datorită componenței și modului lor de lucru, vor reuși să rezolve cu competență problemele mari și complexe ce se pun în fața agriculturii.
In ultimii ani, sectorul zootehnic al gospodăriei noastre a luat o mare dezvoltare. Avem 650 de bovine din care 145 vaci cu lapte, avem 660 porci la îngrășat și 60 de scroafe pentru prăsilă, un mare număr de oi și păsări. Pînă în 1965 vrem să ajungem la 1200 bovine din care 600 vaci, la 1800 porci din care 200 scroafe de prăsilă, la 2400 oi cu lînă fină și semifină și la peste 20.000 păsări-matcă.In același timp cu dezvoltarea sectorului zootehnic ne preocupăm și de asigurarea construcțiilor necesare. Trebuie să arăt însă că întîmpinăm unele dificultăți. Bunăoară pentru construcțiile necesare fermei de păsări am prevăzut suma de 250.000 lei. Pînă acum trebuia să creștem, așa cum am prevăzut în plan, 10.000 păsări din care 5.000 matcă. Dar, în realizarea acestei sarcini ne împiedică faptul că în- tîrzie întocmirea și avizarea proiectelor pentru construcțiile planificate. Eu aș propune ca pentru urgentarea construcțiilor agricole să se creeze posibilități ca și organele locale să avizeze începerea construcțiilor.Ridicăm asemenea probleme deoarece gospodăria noastră, în urma colectivizării 'agriculturii, are posibilități largi de dezvoltare. Acum sîntem la un loc 1630 de familii și muncim 3300 de hectare de pă- mînt. Colectiviștii din comuna noastră își dau pe deplin seama că gospodăria colectivă înseamnă bunăstare și fericire. Muncind uniți, bucurîndu-se de sprijinul statului, țăranii colectiviști din comuna noastră vor smulge pămîntului cu 65 de vagoane cereale mai mult decît anul trecut, vor obține însemnate cantități de produse animale ceea ce va însemna un venit de aproape 2.000.000 lei.In Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej se arată că puterea economică a gospodăriilor colective este în strînsă legătură cu dezvoltarea averii obștești. într-adevăr, experiența' 

ne-a convins că așa este. Izvorul bunăstării colectiviștilor îi reprezintă creșterea neîncetată a avuției obștești, a fondului de bază, a veniturilor gospodăriei. în ultimii ani gospodăria noastră a făcut progrese însemnate în această direcție. Anul trecut, bunăoară, fondul de bază a crescut cu peste 1.200.000 lei ajungînd astfel la 4.800.000 lei.Creșterea neîncetată a producției ne dă posibilitatea ca an de an să mărim fondul de bază, care va ajunge în anul 1965 la 12.000.000 lei, revenind peste 360.000 lei la 100 de hectare.în anul trecut am realizat din contractări un venit de 1.600.000 lei. Anul acesta contribuția gospodăriei noastre la fondul central al statului e mult mai mare. Vom livra pe bază de contract 70 vagoane grîu și porumb, 16 vagoane floarea-soa- relui, 12 vagoane lapte, 75 tone carne, 70 vagoane legume și fructe și alte produse care ne vor aduce un venit de peste 4.500.000 lei.Față de felul cum se prezintă starea de
■ Cuvîntul deputatului Gheorghe Stan

(regiuneaRegiunea Ploiești, regiune cu un pronunțat caracter industrial, în care s-a dezvoltat mult industria petrolului și a construcției de utilaj petrolier, are și un important sector agricol.Rezultatele obținute în colectivizarea n- griculturii în regiunea noastră confirmă justețea politicii partidului de transformare socialistă a agriculturii, stabilită de istorica plenară a C.C. al P.M.R. din 3—5 martie 1949. Consecvența cu care conducerea partidului, de-a lungul celor 13 ani care au trecut de la această plenară, a aplicat — în condițiile concrete ale țării noastre — învățătura marxist-leninistă cu privire la construcția socialistă la sate, a asigurat succesul deplin în măreața operă de colectivizare a agriculturii.în desfășurarea acestui proces un rol hotărîtor l-a avut exemplul convingător al gospodăriilor agricole colective. In anul 1961 ele au obținut în medie cu 600 kg mai mult grîu și cu 1.000 kg mai mult porumb, la ha decît gospodăriile individuale. A _ sporit totodată față de anul 1959 numărul de animale proprietate obștească : al taurinelor cu 133 la sută, al porcinelor cu 210 la sută și al ovinelor cu 55 la sută. Fondul de bază al gospodăriilor colective a sporit de la 78.000.000 lei in 1960 la peste 125.000.000 lei în 1961, iar valoarea medie a zilei-muncă s-a ridicat la 30 lei.In numele organizației regionale de partid și al tuturor oamenilor muncii a- ducem cele mai vii mulțumiri Comitetului Central al partidului și personal tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej pentru a- jutorul acordat regiunii în dezvoltarea sa economică și culturală, pentru prețioasele îndrumări care ne-au călăuzit permanent în activitatea desfășurată pentru transformarea socialistă a agriculturii.în fața noastră se pun acum sarcini mari, privind consolidarea succeselor de pînă acum, creșterea rapidă a producției gospodăriilor colective. Avem convingerea că sub conducerea încercată și clarvăzătoare a partidului vom face cu cinste față acestor sarcini.Măsurile de reorganizare a conducerii agriculturii, expuse în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, măsuri cu care sînt întrutotul de acord, vor avea un rol hotărîtor în ridicarea agriculturii noastre pe o treaRtă superioară. In regiunea noastră, din consiliul regional și din consiliile raionale ale agriculturii vor face parte peste 1.090 specialiști, președinți de gospodării colective, fruntași ai recoltelor bogate, ingineri și tehnicieni, oameni cu experiență care, incontestabil, vor rezolva cu mai multă competență problemele ce se ridică în fața unităților socialiste din agricultură și vor
Cuvîntul tovarășului ing. Nicolae Manea 

(președintele G. A. C. din comuna Apahida, 
regiunea Cluj)Gospodăria noastră colectivă este așezată la numai 12 km de orașul Cluj. Ea are condiții deosebit de favorabile pentru a dezvolta producția de carne, lapte, ouă și legume.Anul trecut am cultivat cu legume o suprafață de 30 ha, de pe care am recoltat și vîndut statului 350 tone de legume. Veniturile realizate din grădina de legume și din seră au reprezentat 34 la sută din totalul veniturilor gospodăriei.Pentru a contribui în și mai mare măsură la aprovizionarea oamenilor muncii din orașul Cluj, noi am hotărît ca anul acesta să mărim suprafața cultivată cu legume la 55 ha. Pînă acum am efectuat la timp și la nivelul cerut de agrotehnică lucrările prevăzute în grădina de legume, ceea ce ne va ajuta să obținem o producție totală de cel puțin 760 tone de legume.^ Legumicultorii noștri, însă, care posedă o bogată experiență, s-au angajat să depășească această producție cu 240 tone, astfel că gospodăria colectivă va realiza pînă la sfîrșitul anului, numai din cultura legumelor, un venit bănesc de peste 1.000.000 lei.Odată cu producția de legume, dezvoltăm și sectorul zootehnic. Pentru a dispune de o bază furajeră corespunzătoare, gospodăria noastră colectivă a luat măsuri pentru îmbunătățirea și folosirea rațională a pășunilor, introducerea conveie- rului verde, asigurarea unor cantități sporite de porumb-siloz, sfeclă de zahăr, dovleci furajeri, ceea ce ne va da putință să obținem în acest an o producție medie de 2.500 1 lapte de la fiecare vacă furajată și să vindem statului 2.200 hl lapte. în prezent avem la. suta de hectare 26 bovine, din care 12 vaci ; ne propunem ca în anul 1965, gospodăria să aibă în total 900 bovine, din care 500 vaci cu lapte, adică 45 bovine, din care 25 vaci, la suta de hectare. Astfel vom ajunge să vindem statului anual cel puțin 15.000 hl lapte;în centrul atenției noastre stă și obținerea unor cantități tot mai mari de carne. Anul acesta am contractat 500 de porci pe care îi vom livra la o greutate medie de 100 kg fiecare. Ne-am propus ca în 1965 să vindem statului cel puțin 2.000 de porci.în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a subliniat importanța dezvoltării aviculturii. Trebuie să arăt însă că, pînă nu de mult, deși avem condiții favorabile, noi n-am acordat a- tenția cuvenită creșterii păsărilor.

Anul acesta, așa cum a hotărît aduna
rea generală a colectiviștilor, vom avea o 

vegetație a culturilor, în special a griului, se poate aprecia încă de pe acum că vom obține un spor de producție peste plan ceea ce ne va da posibilitatea să suplimentăm contractul cu încă 36 vagoane grîu.Ca președinte al gospodăriei agricole colective și deputat în Marea Adunare Națională, colectiviștii din circumscripția electorală nr. 22 Drăgănești m-au împuternicit să asigur conducerea partidului și statului nostru că vom munci cu forțe sporite pentru a traduce în viață hotă- rîrile adoptate de plenara C.C. al P.M.R., de actuala sesiune. Vom face din gospodăriile colective unități puternice, care să contribuie tot mai mult la făurirea bunăstării oamenilor muncii.îmi exprim deplinul acord față de măsurile preconizate în Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Sînt convins că aceste măsuri vor duce la un nou avînt al agriculturii socialiste, la înflorirea patriei noastre. Voi vota cu toată încrederea proiectul de lege propus.
Ploiești)munci cu simț de răspundere pentru tra« ducerea în viață a propriilor lor hotărîri.Sfaturilor populare regional și raionale le revin sarcini deosebit de importante în asigurarea acestor consilii cu cadrele cele mai calificate, în orientarea activității lor spre soluționarea problemelor de bază ale gospodăriilor colective : sporirea continuă a producției agricole vegetale și animale, dezvoltarea proprietății obștești, creșterea permanentă a contribuției lor la fondul central de produse agroalii mentare al statului.în urma indicațiilor date de conducerea partidului, noi am repartizat ingineri agronomi și zootehnici în fiecare gospodărie colectivă din regiune. Ei au fost primiți cu multă atenție și dragoste de colectiviști, care se străduiesc să le asigure condiții bune de muncă și viață.Pentru ca specialiștii din agricultură să poată introduce pe scară largă în practică' metodele agrozootehnice avansate este necesar însă să ridicăm nivelul de cunoștințe agricole al tuturor colectiviștilor, de care depind în primul rînd rezultatele în producție. Consider foarte justă măsura de a se trece încă în acest an la organizarea învățămîntului agrozootehnic de masă cu o durată de 3 ani. Noi avem oarecare experiență și unele realizări în acest domeniu, întrucît an de an am organizat în gospodăriile colective și în întovărășirile agricole cursuri de învățămînt agrozootehnic. Numai în iarna 1961—1962 aceste cursuri au fost urmate de aproape 24.000 de colectiviști. Acest număr este însă mic. în condițiile actuale se pune problema să pregătim treptat întreaga masă de colectiviști, să lărgim deci mult rețeaua cursurilor agrozootehnice de masă. Ne propunem să trecem de îndată la studierea condițiilor și nevoilor specifice ale fiecărei gospodării colective, pentru a stabili împreună cu consiliile de conducere caracterul cercurilor ce se vor înființa.Experiența de pînă acum ne dă convingerea că țărănimea colectivistă va primi cu bucurie aceste măsuri care o vor '.juta să muncească mai bine, să producă mai mult. O problemă căreia trebuie să-i dăm de asemenea multă atenție este aceea a pregătirii cadrelor de conducere — președinți de gospodării colective, brigadieri, contabili — la cursuri de mai lungă durată (5—10 luni). întrucît în prezent a- ceste cursuri sînt organizate la diferite școli agricole din regiune, socotim necesar să profilăm un centru școlar agricol numai pentru pregătirea cadrelor de conducere din gospodăriile colective.Voi vota cu toată încrederea documentele ce le va elabora această sesiune, convins că măsurile adoptate vor duce la avîntul continuu al economiei naționale.

matcă de 4.000 găini ouătoare. Pînă în 1965, numărul acestora va ajunge la peste 10.000 de capete. în luna mai. vom începe construcția unui mare complex avicol. Creșterea păsărilor pe scară largă ne va da posibilitatea să punem anual la dispoziția oamenilor muncii — începînd cel tîrziu din 1963 — 15 tone de carne și peste 1 milion de ouă.Aș vrea să-mi exprim satisfacția în legătură cu măsurile luate de partid pentru a asigura toate gospodăriile colective cu ingineri agronomi și alți specialiști cu pregătire superioară. în anul 1960, la cererea mea, am fost repartizat ca inginer agronom la gospodăria colectivă din Apahida. Aici mi-am dat seama cîtă nevoie este de noi, agronomii, pe teren^am înțeles că numai în producție ne putem valorifica pe deplin cunoștințele căpătate în facultate.Apreciindu-mi strădaniile, colectiviștii mi-au acordat încrederea și m-au ales președinte al gospodăriei colecti e.Din proprie experiență pot să spun tuturor colegilor mei că nu există o satisfacție mai mare pentru un inginer agronom decît aceea de a munci efectiv a- colo unde se hotărăște soarta producției agricole, de a vedea cu proprii tăi ochi cum cunoștințele, priceperea ta prind viață, se concretizează în belșugul holdelor.Cu deosebită atenție am ascultat acea parte din raport care se referă la necesitatea de a crea un sistem unic de ajutorare a bătrînilor de către gospodăriile colective. înainte de a pleca spre București, vicepreședintele gospodăriei noastre, un om vrednic, ajuns la vîrsta de 61 de ani, mi-a spus : „Te duci la cel mai înalt sfat al țării. Să ai grijă să vorbești și despre situația noastră, a bătrînilor din gospodăria colectivă.“. Aceste cuvinte nu numai că arată marea încredere a colectiviștilor noștri în politica partidului, dar în același timp sînt o dovadă că fiecare măsură luată de partid corespunde gîn- durilor, năzuințelor, preocupărilor oamenilor muncii. Sînt convins că stabilirea unui sistem unic, pe întreaga țară, de ajutorare a colectiviștilor bătrîni sau incapabili de muncă va contribui la rezolvarea definitivă a acestei problemeIn numele colectiviștilor din Apahida, asigurăm conducerea partidului și statului nostru că vom lupta cu toate forțele pentru îndeplinirea neabătută a hotărîri- lor adoptate de recenta plenară a C.C. al P.M.R. și de sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale.



1

Paff, 4 SCÎNTEIA Nr. 5517

M umu SESIUNII extraordinare a marii adunări natiûnaie
Cuvîntul deputatului Petru Furdui 

(regiunea Hunedoara)încheierea colectivizării agriculturii, cu mult înainte de termenul stabilit de Congresul al Ill-lea al P.M.R., confirmă pe deplin justețea politicii partidului nostru de întărire a alianței clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare și de făurire a relațiilor socialiste la sate, caracterul științific al politicii partidului, care a știut să aplice în mod creator învățătura leninistă cu privire la transformarea socialistă a agriculturii în condițiile țării noastre. Prin această măreață înfăptuire, socialismul a înregistrat un succes de însemnătate istorică, s-au creat premize pentru un avînt și mai puternic al dezvoltării forțelor de producție și creșterii nivelului de trai material și cultural al întregului popor.Victoria obținută în construcția socialistă la sate este rezultatul activității vaste desfășurate de partid în decursul anilor. Cunoaștem cu toții că problemele transformării socialiste a agriculturii au fost dezbătute sistematic în congresele partidului și în plenarele Comitetului Central. Conducerea partidului a atras în permanență atenția organelor și organizațiilor de partid asupra necesității de a întări activitatea politică la sate, de a munci cu răbdare și perseverență pentru atragerea maselor de țărani muncitori pe calea gospodăriei socialiste. în munca desfășurată pentru transformarea socialistă a agriculturii au fost deosebit de valoroase pentru noi indicațiile date de Comitetul Central privind respectarea cu strictețe a liberului consimțămînt și atenția ce, trebuia dată formelor simple de cooperare a țăranilor muncitori în lucrarea pămîntu- lui. Indicațiile prețioase ale conducerii partidului au orientat organizațiile de partid în activitatea lor, le-au ferit de greșeli, le-au ajutat să obțină succese tot mai mari în întărirea alianței clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare.Lupta pentru transformarea socialistă 6 agriculturii n-a fost ușoară, drumul parcurs n-a fost neted. Partidul a avut de învins multe greutăți. împotriva colectivizării agriculturii a acționat, după cum se știe, grupul fracționist antipartinic. Fracționiștii au dus o politică aventuristă, provocatoare, menită să zdruncine alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare și au sabotat crearea formelor simple de cooperare în producția agricolă. Această politică dușmănoasă a îngreunat pentru un timp procesul de transformare socialistă a agriculturii dar n-a putut să oprească marșul impetuos al construcției socialiste la sate. Conducerea partidului, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a sesizat la timp acțiunile dușmănoase ale grupului fracționist și a luat măsuri hotărîte pentru curmarea lor. Aplicarea fermă, consecventă, a liniei politice juste trasate de istorica plenară din 3—5 martie 1949 a condus partidul și poporul nostru la măreața victorie a încheierii procesului de făurire a relațiilor socialiste la sate. Acum, cînd viața a demonstrat din plin justețea acestei linii, apare și mai evident cît de importante au fost măsurile luate de conducerea partidului pentru demascarea și zdrobirea grupului fracționist.Organizația regională de partid Hunedoara, aplicînd în viață indicațiile Comitetului Central, a acordat de la început o mare atenție creării de întovărășiri, în cadrul cărora țăranii muncitori s-au deprins mai ușor cu lucrul în comun. Cît de mult au contribuit formele simple de cooperare la convingerea țăranilor muncitori de a păși pe drumul agriculturii socialiste. la creșterea încrederii lor în justețea politicii partidului, rezultă și din
Cuvîntul tovarășului Dumitrii Andaraș 
(președintele G.A.C. din comuna Gherăiești, 

^regiunea Bacău)Aduc salutul colectiviștilor din Ghe- răieștii Romanului din preajma fostului Han al Ancuței despre care a scris atîta de frumos marele nostru scriitor Mihail Sadoveanu.Este o vorbă bătrînească ce spune : „cine se scoală de dimineață, ajunge departe". Mulți țărani muncitori din patria noastră s-au sculat mai de dimineață de- cît noi, și într-adevăr te minunezi de rezultatele lor, de viața lor îmbelșugată făurită în gospodăria colectivă.Dornici de a le cunoaște cît mai bine rezultatele, de a vedea realizările gospodăriilor agricole colective, noi, țăranii muncitori din cele 3 întovărășiri din comuna noastră am vizitat la începutul a- cestui an gospodăriile agricole colective din Văleni și Boțești, raionul Roman, cît și pe aceea din Țibucanî, raionul Tg. Neamț. La Țibucani am văzut pă- mînturi la fel de roditoare ca și ale noastre, dar care au dat recolte mult mai mari. Anul trecut, colectiviștii de aici au strîns 3.620 kg porumb și 2.350 kg grîu la hectar, iar noi, întovărășiții din Gherăiești, am obținut numai 1.800 kg porumb și 1.500 kg grîu la hectar.Cele văzute în gospodăriile vizitate, munca politică ce s-a desfășurat, au convins pe țăranii muncitori din comuna noastră să se unească în primele zile ale acestui an într-o gospodărie colectivă care cuprinde 1.435 familii cu 2564 ha teren. Noi ne-am întocmit planul de producție și am luat măsuri care ne îndreptățesc să spunem că în anul acesta, primul an de muncă în comun în gospodăria colectivă, vom putea obține în medie 2.200 kg porumb boabe la hectar, iar de pe o suprafață de 95 hectare o pro- ducție de 5.000 kg porumb boabe la hectar — pe terenuri neirîgate. Ne-am pro
Cuvîntul tovarășului Ștefan Bîrlea

(președinte al Consiliului U.A.S.R.)împreună cu întregul nostru popor, tineretul universitar din Republica Populară Romînă a primit evenimentul istoric al încheierii colectivizării agriculturii cu nemărginită bucurie și mîndrie patriotică, cu conștiința deplină a faptului că prin fiecare victorie obținută pe drumul de- săvîrșirii construcției socialiste, patria noastră devine mai puternică, mai bogată, poporul ei mai fericit.înconjurată de grija părintească a Partidului Muncitoresc Romîn, a statului democrat-popular, studențimea noastră, provenită în marea ei majoritate din fii ai clasei muncitoare, ai țărănimii colectiviste, ai intelectualității, se pregătește 

faptul că peste 80 la sută din gospodăriile create în ultimii ani în regiunea Hunedoara sînt rezultatul transformării întovărășirilor în gospodării agricole colective. Dezvoltarea continuă a sectorului socialist a deschis larg calea spre creșterea producției agricole vegetale și animale, a dus la sporirea avuției obștești și a veniturilor colectiviștilor. Vreau să subliniez că prin colectivizarea agriculturii, în regiunea noastră au crescut mult posibilitățile pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. Datorită măsurilor luate pentru creșterea numărului de animale, dezvoltarea bazei furajere și a sprijinului acordat de stat, în majoritatea gospodăriilor colective au fost create puternice ferme de animale, In anii 1959—1961, în regiunea Hunedoara numărul bovinelor proprietate obștească a crescut de 3,5 ori, iar în cursul acestui an se va dubla, ajungîn- du-se la o încărcătură de peste 27 bovine la suta de hectare teren agricol. încă din anul trecut, 36 G.A.C. din regiune au realizat o încărcătură de peste 40 bovine la 100 hectare. In multe gospodării colective s-a realizat o producție medie de lapte pe fiecare vacă furajată de 2.500—3.000 litri.Comitetul regional de partid și sfatul popular regional acordă în prezent o mare atenție ridicării gospodăriilor colective tinere la nivelul celor fruntașe. Ne-am propus ca pînă la sfîrșitul anului 1965 să realizăm în gospodăriile colective o încărcătură de 50 bovine (din care 26 vaci), 132 ovine și 37 porcine la suta de ha. Concomitent cu aceasta, au fost stabilite măsuri care vor asigura creșterea simțitoare a producției de lapte, de lînă fină și semi- fină și cea de carne. De asemenea, au fost luate măsuri pentru profilarea unui număr de 30—40 gospodării colective în în- grășarea de animale.Sîntem convinși că sarcinile ce decurg din Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej privind dezvoltarea șeptelului vor fi îndeplinite cu succes. Regiunea noastră are toate condițiile să depășească simțitor încărcătura de animale la suta de ha față de media prevăzută pe țară. Solul și clima regiunii oferă posibilități largi pentru dezvoltarea bazei furajere. Numai prin aplicarea unor măsuri de curățire, îngrășare, supraînsă- mînțare și printr-o folosire mai rațională, suprafețele de pășuni de care dispune regiunea pot asigura masa verde necesară unui efectiv de bovine dublu față de cel existent în prezent. încă din acest an s-au luat măsurile necesare pentru întreținerea și fertilizarea pășunilor naturale în vederea obținerii în următorii 2—3 ani a unei producții de cel puțin 10.000—12.000 kg masă verde la ha. Totodată se va pune un accent mai mare pe folosirea nutrețurilor însilozate.îmi exprim convingerea deplină că măsurile stabilite de conducerea partidului privind îmbunătățirea activității de organizare și conducere a agriculturii vor ridica pe o treaptă superioară întreaga muncă în acest domeniu. Ca deputat în Marea Adunare Națională, susțin‘cu căldură aceste măsuri și votez cu toată încrederea Proiectul de lege propus.Asigur sesiunea Marii Adunări Naționale, conducerea partidului și statului, pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej personal. că oamenii muncii de pe ogoarele colectivizate ale regiunii Hunedoara vor lupta cu elan pentru înfăptuirea sarcinilor mărețe puse de partid și guvern, pentru consolidarea victoriei obținute în transformarea socialistă a agriculturii, pentru triumful deplin al socialismului în patria noastră.

pus să obținem 1.800 kg de grîu la hectar, 2.000 kg orz de toamnă la hectar, peste 20.000 kg sfeclă de zahăr la hectar, 16.500 kg de cartofi la hectar și altele.La sfîrșitul anului, gospodăria noastră va avea 281 taurine, din care 70 vaci cu lapte, 406 porci, din care 40 scroafe fă- tătoare, 476 oi, din care 330 le-am și cumpărat, 1.600 păsări și 40 de stupi de albine. Vom construi trei grajduri pentru, vite a cîte 100 capete fiecare, o maternitate pentru scroafe, o îngrășătorie pentru porci și altele. Ne vom strădui ca toate construcțiile să fie- făcute cu cheltuieli cît mai puține. Sîntem convinși că dezvoltarea sectorului • zootehnic va aduce colectivei noastre venituri tot mai mari, va contribui la întărirea economico-orga- nizatorică a gospodăriei și astfel la creșterea bunei stări a colectiviștilor.Măsurile luate de noi pentru sporirea producției vor face ca angajamentul pe care l-am luat de a vinde statului pe bază de contract 209 tone floarea-soarelui, 2.500 tone sfeclă de zahăr, 1.330 tone cartofi, 114 tone grîu, 97 tone porumb și altele, să fie îndeplinit,Sîntem recunoscători că în această pri- măvară în gospodăria noastră a fost trimis un inginer agronom care ne-a ajutat la întocmirea planuriloi’ de producție, la organizarea muncii și la terminarea în condiții bune a însămînțărilor. Noi ne-am străduit să asigurăm inginerului care lucrează în gospodăria noastră condiții bune de viață, casă de locuit, așa ca să-i fie drag să stea la noi.Gherăieștenii noștri sînt oameni harnici și pricepuți. în numele lor vreau să încredințez conducerea partidului și statului nostru că vom munci zi de zi mai bine pentru a ajunge în rîndul gospodăriilor colective fruntașe din regiune.

pentru a sluji cu devotament și pricepere cauza construcției socialismului, bucurîn- du-se de minunate condiții de studiu și de trai, de posibilități largi de afirmare 
a capacității sale creatoare. Au rămas departe, în urmă, anii de tristă memorie ai regimului burghezo-moșieresc în care studenții trebuiau să lupte pentru o viață omenească, pentru cămine și cantine, pentru un învățămînt științific, pentru dreptul la un loc de muncă după absolvire. Azi, în cele 12 centre universitare există 45 de institute Cu 700 laboratoare, de aproape 8 ori mai multe față de anul 1938. Numai în anul 1961 au intrat In anul I al Institutelor de învățămînt 

superior un număr de studențj aproape egal cu numărul total al studenților din Romînia anului 1938.Exprimînd gîndurile și sentimentele întregii noastre studențimi, permiteți-mi ca de la această tribună să mulțumesc din inimă Comitetului Central al partidului și personal tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej pentru anii luminoși și rodnici ai studenției noastre, pentru tot ce a făcut ca să ne putem pregăti temeinic, pentru a sluji cu abnegație și devotament poporul.Tinerii, studenții patriei noastre au luat cunoștință cu însuflețire de măsurile preconizate pentru continua dezvoltare a învățămîntului superior agricol.Sarcinile puse în fața învățămîntului superior de a pregăti pînă în anul 1970 un număr de 9.400 cadre cu studii agricole superioare, de a se reorganiza învățământul agricol în scopul reducerii duratei de școlarizare la 5 ani și al stabilirii precise a profilului viitorilor specialiști, măsura ca studenții institutelor agronomice să facă practică în tot cursul anului agricol, muncind efectiv la toate lucrările, vor fi primite de masa studenților cu satisfacție, întrucît ele izvorăsc din cerințele vieții însăși și vor contribui la temeinica lor pregătire teoretică și practică.Uniunea Asociațiilor Studenților din Republica Populară Romînă, conștientă de sarcinile ce-i revin din raportul prezentat la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, se angajează ca, sub conducerea permanentă a organizațiilor de partid, alături de organizațiile U.T.M. și de cadrele didactice, să contribuie mai mult, mai eficient la formarea de specialiști cu o înaltă calificare, devotați cauzei partidului și poporului nostru, gata să meargă acolo unde este mai mare nevoie de ei.In anul 1961, aproape 1.000 de ingineri agronomi, zootehnicieni, mecanizatori;
Cuvîntul tovarășului Constantin Alexe 
(președintele G.A.C. din comuna Otopeni, 

orașul București)Gospodăria noastră colectivă se află în Imediata apropiere a capitalei patriei — București. Ținînd seama de aceasta, noi ne-am profilat producția în special pe două ramuri: creșterea animalelor și cultura legumelor, pentru a contribui astfel cît mai bine la aprovizionarea orașului.In cei peste 5 ani de existență a gospodăriei noastre am primit credite de la stat de peste 1 milion lei. Folosind acești bani și veniturile gospodăriei, am dezvoltat sectoarele de producție, avînd astăzi peste 400 bovine, 1.600 oi, peste 600 porci și 3.600 păsări. Am construit 10 grajduri, 2 saivane, 6 cotețe mari pentru păsări, am cumpărat 5 autocamioane și multe altele. Pentru dezvoltarea sectorului legumicol am cumpărat 3 motoare și peste 2.000 m de țeavă pentru irigații, precum și materiale din care s-au făcut 10.000 m.p. de răsadnițe. Prin munca colectiviștilor am amenajat 2 bazine de acumulare pe o suprafață de cea. 5 ha, captînd apele provenite din ploi și zăpezi, pentru a iriga grădina de legume și a crește rațe.Toate acestea au permis gospodăriei noastre să-și mărească an de an contribuția la aprovizionarea Capitalei cu produse agroalimentare. Astfel, numai în anul 1961 gospodăria a pus la dispoziția oamenilor muncii din București 240.000 litri de lapte și 10.000 kg de produse lactate, 28 tone de carne, 1.028 tone de diferite legume și alte produse. Anul acesta, gospodăria va livra 408.000 litri de lapte, 106 tone de carne, 2.437 tone de legume. Pînă acum am livrat 17.000 kg de legume timpurii, 150.000 litri de lapte și 6.200 kg carne de miel și de pasăre.Colectiviștii din gospodăria noastră s-au convins pe deplin, din propria lor experiență, ce mari posibilități s-au deschis, ca urmare a pășirii lor pe calea arătată de partid — pe calea agriculturii socialiste. Gospodăria noastră are un fond de bază de 3.412.000 lei, iar averea obștească s-a ridicat în anul 1961 la suma de 5.900.000 lei. Urmînd îndemnul partidului de a aplica cele mai avansate metode agro-zoo- tehnice, gospodăria noastră a obținut importante rezultate în sporirea producției. Aceasta se datorește și ajutorului dat de institutele de cercetări agricole din raionul nostru care ne-au dat îndrumări practice și au condus cercurile agrozootehnice.în legătură cu învățămîntul agrozootehnic, aș vrea să menționăm că el aduce o contribuție deosebită la îmbogățirea cunoștințelor colectiviștilor în domeniul producției. Anul acesta, de exemplu, cursurile agrozootehnice din gospodăria noastră au fost urmate de peste 400 tovarăși. Consider că este foarte bine venită măsura prevăzută în Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej ca învățămîntul agrozooteh-
Cuvîntul tov. prof,
(rectorul InstitutuluiColectivizarea agriculturii țării constituie o măreață realizare a politicii înțelepte a partidului, victorie de însemnătate istorică în opera de desăvîrșire a construcției socialismului în patria noastră. Vestea încheierii procesului de colectivizare a agriculturii a fost primită cu multă bucurie și entuziasm și de cadrele didactice ale Institutului Agronomic din Iași. Am fost însărcinat să transmit de la această înaltă tribună hotărîrea lor fermă de a îndeplini cu cinste și abnegație datoria ce le revine în munca de dezvoltare a agriculturii socialiste.Agricultura noastră necesită un număr însemnat de cadre, capabile să stăpî- nească mijloacele tehnice moderne, să organizeze și să conducă procesul muncii și de producție, aplicînd experiența înaintată, cele mai noi cuceriri ale științei.Sub atenta îndrumare a partidului se realizează pregătirea cadrelor de specialiști pentru agricultură — creîndu-se mijloacele pentru asigurarea numărului necesar și a nivelului de specializare. In directă legătură cu avîntul agriculturii se modifică și nevoile ei, condițiile de muncă și de organizare a unităților agricole socialiste, cerințele de cadre de anumite profile. Corespunzător cu condițiile noi din agricultura noastră, apărute odată cu terminarea colectivizării, este necesară reprofilarea specialiștilor pentru agricultură, așa cum s-a arătat în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej în fața Marii Adunări Naționale. 

absolvenți aj institutelor de învățămînt superior agricol, au pornit să muncească la sate. Alți 800 de studenți — promoția anului 1962, prima care are fericirea să-și înceapă activitatea productivă în condițiile încheierii colectivizării agriculturii, răspunzînd sarcinilor ce le revin, vor pleca peste puțin timp să-și aducă contribuția la consolidarea gospodăriilor colective, la sporirea producției vegetale șl animale.Tinerii care se pregătesc în institute și facultăți pentru a merge în satele noastre sînt conștienți că acolo îi așteaptă o activitate intensă, plină de răspundere, a, cărei satisfacție deplină o vor găsi în re-’ zultatele ce le vor obține alături de harnica noastră țărănime colectivistă.încheierea procesului de colectivizare a agriculturii cere tot mai multe mașini la nivelul tehnicii mondiale, tot mai multe îngrășăminte, tot mai multe cuceriri ale științei și tehnicii contemporane să fie aplicate în producție Uniunea Asociațiilor Studenților își va intensifica activitatea în rîndul viitorilor ingineri proiectanți și constructori de mașini agricole, al viitorilor chimiști, naturaliști, cercetători, medici și profesori, pentru ca aceștia să înțeleagă pe deplin sarcinile ce le vor avea după absolvire, la locul de muncă și să se pregătească astăzi cu toată răspunderea, însușindu-și temeinic știința, tehnica și cultura înaintată.Asigurăm Comitetul Central al partidului, guvernul Republicii Populare Ro- mîne. pe reprezentanții poporului nostru întruniți în sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, că tineretul universitar, educat de partid în spiritul înaltului patriotism socialist, va munci cu și mai multă pasiune pentru a fi mîine în producție, acolo unde este cea mai mare nevoie de cunoștințele, talentul și hărnicia sa, la înălțimea cerințelor operei de desăvîrșire a construcției socialiste din patria noastră.

nie de masă să aibă o durată de 3 ani. în felul acesta, el va asigura o pregătire mai temeinică, mai bogată a tuturor colectiviștilor. Aș propune însă ca unele cercuri, cum sînt cele zootehnice, să funcționeze și în timpul verii, deoarece iarna colectiviștii din acest sector sînt ocupați mai mult cu munca în grajduri. De asemenea, pentru sectorul legumicol s-ar putea prevede ca aceste cursuri să-și continue activitatea și în timpul primăverii, cînd s-ar putea executa o serie de lucrări practice.Odată cu dezvoltarea fermelor de animale, gospodăria colectivă a dat o atenție deosebită asigurării unei baze furajere îndestulătoare și de bună calitate. încă din anul 1960 am însămînțat plante furajere cu productivitate și valoare nutritivă mare, eliminînd din cultură dughia, meiul, măturile — care cu ani în urmă erau singurele furaje ce se cultivau în comuna noastră. Anul trecut, suprafața cultivată cu plante furajere a fost de 380 ha de pe care s-au obținut 1.822 tone de furaje. La aceasta mai trebuie adăugată și suprafața de 200 ha care a fost cultivată cu porumb pentru masă verde, după mazăre și orz, asigu- rîndu-se astfel pășunatul vitelor pînă în luna noiembrie. Pe lîngă rezerva de circa 16 vagoane de porumb însilozat și sfeclă de zahăr, precum și 10 vagoane de fîn, gospodăria, noastră colectivă are o pășune de 80 ha semănate din toamnă cu secară și borceag pe care vitele au și început să pască.Asigurarea unei bogate baze furajere a avut drept rezultat sporirea producției de lapte. Astfel, producția medie de lapte de la fiecare vacă furajată a crescut de la 2.200 litri în 1959 la 3.060 litri în 1961, producție cu care noi nu sîntem încă mulțumiți.In privința culturii legumelor, pînă la înființarea gospodăriei țăranii din comuna noastră cumpărau legume de pe piața Capitalei. Acum, cînd avem asigurată apa pentru irigat, cultivăm cu legume 142 ha, de pe care ne propunem să obținem anul acesta o producție de peste 2.500 tone.în anul 1961, cultura legumelor a adus gospodăriei noastre un venit bănesc de peste un milion lei, iar în 1962 avem planificat să realizăm aproape 3 milioane lei.Noi, colectiviștii din G.A.C. „1 Mai“- Otopeni, raionul 30 Decembrie, aprobăm cu toată căldura măsurile pentru reorganizarea conducerii agriculturii, precum și celelalte măsuri care urmăresc înflorirea agriculturii noastre socialiste. Asigurăm Marea Adunare Națională că vom depune toate eforturile ca să îndeplinim și să depășim planul nostru de lungă durată, contribuind din plin la aprovizionarea oamenilor muncii din Capitală cu cît mai multe produse agroalimentare.
Constantin Pîntea

Agronomic din Iași)Profilele propuse sînt justificate de următoarele considerente : gospodăriile agricole colective care reprezintă o mare pondere în agricultură — trebuie să-și dezvolte ramurile principale de producție. Producția unei gospodării colective se realizează apoi în condițiile unei mecanizări tot mai complexe. De aici apare nevoia de ingineri agronomi cu pregătire multilaterală, complexă. Sînt necesari, de asemenea, și ingineri hortiviticultori pentru îndrumarea gospodăriilor colective cu sectorul hortiviticol dominant.O remarcă specială o facem în legătură cu necesitatea pregătirii și a specialiștilor cu profil de organizare a teritoriului.întărirea economică a gospodăriilor colective se va realiza cu atît mai repede, cu cît se vor întocmi planurile de organizare și de sistematizare a lor. în situația actuală, avînd în vedere numărul mare de gospodării colective pentru care se cere să fie întocmite planurile de organizare și de sistematizare a teritoriului lor, precum și numărul încă mic de specialiști care elaborează aceste planuri, apare obligatorie și pregătirea cadrelor în această specialitate.Absolvenții institutelor agronomice trebuie să posede o temeinică pregătire teoretică și practică. Pregătirea teoretică fundamentată pe însușirea temeinică a noțiunilor de matematică, fizică, chimie, biologie și a disciplinelor de specialitate, trebuie asociată cu pregătirea practică a- profundată. Raportul dintre orele prevă

zute în planul actual de învățămînt pentru pregătirea teoretică a studenților și cele rezervate pentru pregătirea practică, se cere să fie revizuit.Programele analitice la disciplinele de specialitate ar trebui revizuite în sensul introducerii obligatorii a" celor mai noi noțiuni științifice și tehnice și a experienței practicii înaintate, precum și a eliminării noțiunilor perimate. Trebuie revizuite cu răspundere și programele analitice la disciplinele de matematică și fizică, în sensul adaptării lor la nevoile specific^ pregătirii studenților de la institutele agronomice.Instruirea practică a studenților prevăzută în planurile de învățămînt actuale ale institutelor agronomice este corespunzătoare din punct de vedere al categoriilor de practică. Nu corespunde însă din punct de vedere al desfășurării ei în timp. De pildă, desfășurarea practicii nu cuprinde toate lucrările legate de un întreg an agricol. Pentru îmbunătățirea pregă
Cuvîntul tovarășului ing. Vladimir Popescu 

(de la G.A.C. din comuna Vitânești, 
regiunea București)Am ascultat cu viu interes Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale. Socot bine venite măsurile privind reorganizarea conducerii agriculturii prin crearea Consiliului Superior și a celor regionale și raionale, organe la activitatea cărora își vor aduce o substanțială contribuție cadrele de specialitate care lucrează nemijlocit în producție. De asemenea, apreciez ca justă critica adusă învățămîntului agricol și măsurile luate pentru reorganizarea și legarea lui mai strînsă de producția unităților socialiste.Sînt absolvent al unei facultăți de agronomie. Am lucrat în decursul anilor în cîteva instituții, iar ultimul meu loc de muncă a fost secția agricolă a Sfatului popular regional București. Aici am avut prilejul să constat cum un mare număr de specialiști întocmeau situații statistice, dădeau circulări, erau în bună măsură rupți de realitățile de pe teren.Chemării adresată de partid și guvern tuturor specialiștilor din agricultură de a pleca să muncească direct în producție, alături de colectiviști, i-am răspuns cu entuziasm alături de alți numeroși ingineri. De o lună de zile am părăsit funcția pe care am avut-o și unde adesea îmi pierdeam vremea cu întocmirea a fel de fel de situații statistice, circulări și alte lucrări de acest gen.Lucrez acum în gospodăria colectivă din Vitănești, raionul Alexandria. Colectiviștii sînt oameni harnici, cu care te poți mîn- dri. Că este așa o dovedește și faptul că ei au terminat însămînțările într-un timp foarte scurt. De pildă, cu sprijinul mecanizatorilor, cele 150 de hectare cu floarea soarelui au fost însămînțate în 4 zile iar cele aproape 500 de hectare cu porumb în numai 6 zile. Din această suprafață, 80 de hectare sînt destinate obținerii unei producții de 5.000 kg porumb boabe la hectar în cultură neirigată. Colectiviștii sînt hotărîți să obțină producții apropiate de 5.000 kg porumb boabe la hectar și de pe

Cuvîntul deputatului Petre Blajovici
(regiunea Banat)Am ascultat cu deosebit interes și cu un profund sentiment de mîndrie Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, care înfățișează un minunat tablou al realizărilor obținute de poporul nostru sub conducerea înțeleaptă a partidului în procesul de făurire a relațiilor de producție socialiste la sate.încheierea colectivizării agriculturii, cu aproape 4 ani mai devreme decît prevederile Congresului al Ill-lea al P.M.R., constituie o mare victorie a politicii partidului nostru și exprimă în mod strălucit încrederea cu care țărănimea muncitoare urmează calea indicată de partid.Tin să arăt în fața acestei istorice sesiuni a Marii Adunări Nationale că aprecierile făcute în Raportul prezentat sînt confirmate întru totul și de experiența organizației regionale de partid Banat în activitatea desfășurată pentru transformarea socialistă a agriculturii. în gospodăriile agricole colective lucrează înfrățiți țărani romîni, germani, maghiari și sîrbi. Toți sînt însuflețiți de aceeași dorință : sporirea rodniciei ogoarelor, obținerea de recolte tot mai bogate și pe această bază creșterea contribuției lor la întărirea patriei noastre socialiste, la făurirea unei Vieți îmbelșugate și fericite.Acum, cînd întreaga noastră țărănime muncitoare a pășit pe drumul agriculturii socialiste, apare și mai evidentă însemnătatea demascării și zdrobirii de către conducerea partidului a grupului antipartinic fracționist Pauker-Luca, care, încâlcind grav linia partidului, au dus o politică aventuristă, provocatoare, cu scopul de a zdruncina alianța clasei muncitoare cu masele țărănimii. Acțiunile dușmănoase ale acestui grup de fracționiști, îndreptate împotriva hotărîrilor partidului privind crearea de întovărășiri agricole, ca formă simplă și accesibilă de educare și atragere a țărănimii spre gospodăria colectivă, s-au făcut simțite și în regiunea noastră. Astfel, cîțiva ani după crearea primelor întovărășiri agricole au fost constituite doar 183 de întovărășiri cu o suprafață de 22.319 ha, în timp ce apoi în numai 2 ani (1956—1957) s-au constituit 530 întovărășiri cu o suprafață de 300.000 hectare. Viața a dovedit justețea politicii înțelepte a partidului nostru, care, în munca de atragere a țărănimii pe făgașul socialismului, a pornit de la forme simple și accesibile de cooperare în producție.în munca de transformare socialistă a satului noi am fost ajutați și îndrumați în permanență de conducerea partidului, de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej personal.Traducînd în viață prețioasele indicații ale conducerii partidului, organizațiile de partid au împletit munca de transformare socialistă a agriculturii cu munca de consolidare economică-organizatorică a gospodăriilor colective. S-a ajuns astfel ca la încheierea procesului de colectivizare, din cele 480 de gospodării colective, 217 să fie multimilionare. Averea obștească a gospodăriilor colective a sporit la peste un miliard de lei, iar fondul de bază la suta de hectare este în medie de 116.000 lei. In prezent 42 de gospodării au un fond de bază la suta de hectare de aproape 300.000 lei.

tirii practice a studenților sînt necesare unele măsuri organizatorice. In primul rînd, practica de producție să se desfășoare în perioade care cuprind toate lucrările unui an agricol. în ceea ce privește practica de diplomă aceasta să se execute obligatoriu în gospodăriile colective, iar subiectele pentru lucrarea de diplomă să cuprindă probleme ce interesează în mod direct bunul mers al gospodăriei respective. De asemenea, propunem să se^rța- nizeze în cadrul institutelor agrontfhuce cursuri periodice de informare științifică și de reîmprospătare a cunoștințelor pentru specialiștii care lucrează nemijlocit în agricultură.Entuziasmați de importantele realizări obținute de către oamenii muncii din patria noastră, sub conducerea partidului, cadrele didactice ale Institutului Agronomic din Iași își exprimă hotărîrea lor de a folosi toate cunoștințele lor, întreaga lor putere de muncă, pentru dezvoltarea agriculturii noastre socialiste.

alte suprafețe. Pentru aceasta, ne vom îngriji ca lucrările de întreținere a culz ; rilor prășitoare, și îndeosebi la porumb,' să fie executate la timp. în numai trei zile ’■ s-a terminat prașila I la floarea-soarelui. Vom respecta densitatea de plante la ha corespunzătoare fiecărei culturi.Cu toate că este tînără, gospodăria colectivă are și un sector zootehnic în continuă dezvoltare. La sfîrșitul acestui an vom avea 544 taurine, din care 200 vaci și juninci, 293 porcine, din care 106 scroafe și scrofițe, și un număr de 918 ovine. De asemenea, anul acesta vom crește aproape 9.500 de păsări, revenind 600 de capete la suta de hectare.Lucrînd permanent în gospodăriile por lective și în celelalte unități agricole, inginerii vor avea — așa cum s-a arătat în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej (— un cîmp larg de activitate creatoare ; aici își vor putea perfecționa și aplica pe scară largă cunoștințele căpătate în anii de studiu. în gospodăria colectivă sînt posibilități nelimitate de a valorifica în mod creator cunoștințele teoretice pe care le posedă fiecare specialist.Gospodăria noastră are un lot experimental, pe care în momentul de față studiem care este cea mai potrivită densitate la porumbul hibrid cultivat de gospodărie și încercăm un număr de 4 hibrizi de porumb, comparativ cu soiul local. Colectiviștii vor avea prilejul să vadă ce înseamnă aplicarea celor mai corespunzătoare metode agrotehnice chiar pe terenul gospodăriei lor. în afară de aceasta, datele experiențelor vor servi la extinderea unor metode agrotehnice avansate în cultura porumbului și la zonarea hibrizilor de porumb.Asigur conducerea partidului și sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale că mă voi strădui să fiu la înălțimea încrederii acordate de partid, că voi contribui cu toate cunoștințele mele la creșterea producției agricole, la consolidarea economico-organizatorică a gospodăriei colective unde muncesc.
Rezultatele obținute sînt bune. Ele însă pot fi și mai bune. Agricultura regiunii noastre dispune de mari posibilități pentru mărirea producției de cereale și dezvoltarea sectorului zootehnic. Consider că încărcătura de animale la suta de hectare prevăzută în Raportul prezentat poate fi nu numai realizată, dar și depășită. Experiența gospodăriilor de stat și a gospodăriilor colective fruntașe arată că poate fi sporită mult producția de carne și lapte. Pentru a putea îndeplini și depăși aceste prevederi, noi am luat și vom lua în continuare măsuri în vederea organizării unei baze furajere corespunzătoare, extinderii în cultură a plantelor bogate în proteină și care dau producții mari la hectar.Am desprins din Raportul prezentat că o atenție deosebită trebuie să acordăm și în viitor legumiculturii. In regiunea noastră există o experiență bogată în ceea ce privește cultura legumelor. încă în primăvara acestui an suprafața cultivată cu legume pe regiune a ajuns la peste 23.000 ha. Cu toate că timpul ne-a întîr- ziat, sîntem convinși că prin măsurile luate se vor obține producții însemnate. Și în viitor vom dezvolta această ramură, aducătoare de mari venituri, în special în gospodăriile colective și în gospodăriile de stat din jurul orașelor.Consider juste și oportune măsurile prezentate în Raportul expus privind organizarea pe o bază cu totul nouă a conducerii agriculturii. Se știe că pentru organizarea și conducerea competentă, științifică a agriculturii, este necesară prezența inginerilor agronomi, zootehniști, medici veterinari în unitățile de producție.Inginerii agronomi au un însemnat rol în organizarea producției, în obținerea de recolte mari la hectar. Dar pentru rezolvarea problemelor complexe ale dezvoltării agriculturii trebuie atrase mii și mii de cadre. Ajutoarele de nădejde și cele mai apropiate ale specialiștilor sînt brigadierii, șefii de echipă și colectiviștii înșiși. De aceea noi trebuie să dăm o atenție deosebită îmbogățirii cunoștințelor lor agrozootehnice. Concomitent cu aceasta ne vom strădui să transformăm gospodăriile agricole colective fruntașe în adevărate școli de pregătire a cadrelor pentru gospodăriile tinere. Vom trimite pe o perioadă mai lungă în G.A.C. fruntașe brigadieri, șefi de echipe, crescători de animale și legumicultori din alte gospodării pentru a-și însuși din experiența lor.In Raportul prezentat în fața sesiunii au fost criticate lipsurile din unele unități agricole socialiste din regiunea Banat. S-a arătat în mod iust că. deși am obținut producții mari de lapte, prețul de cost la gospodăria de stat Grabăț a fost mult prea ridicat. în lumina prețioaselot învățăminte ce se desprind din lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale și pe baza experienței bune pe care o avem în multe gospodării fruntașe, vom lua măsuri care să asigure sporirea continuă a producției de carne și lapte și reducerea prețului de cost.

(Confirmare în pag. V-a)
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Cuvîntul deputatului Petre Blajovici
(Urmare din pag. IV-a)întocmirea planurilor de perspectivă în fiecare unitate agricolă în parte — așa cum se prevede în Raport — ne va permite să folosim mai rational pămîntul, forta.de muncă, să facem o rotatie mai jucjx asă a culturilor în cadrul asola- me’ntelor. Propun Comitetului de Stat al Planificării ca împreună cu Consiliul Superior al Agriculturii să studieze posibilitatea elaborării sarcinilor de plan pentru anul viitor cel tîrziu în luna iulie, deoarece în agricultură anul începe odată cu însămînțările de toamnă.
Cuvîntul tovarășului Ștefan Antal
(președintele G. A. C. din comuna Lunga, 

regiunea Brașov)Colectiviștii din comuna Lunga, regiunea Brașov, mi-au acordat înalta cinste de a lua parte la lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Nationale și de a transmite salutul lor fierbinte participantelor la această sesiune istorică.«gospodăria noastră este tînără, dar âverp toată convingerea că nu peste mult timp și noi vom ajunge în rîndul gospodăriilor colective fruntașe. Pentru aceasta avem toate condițiile : avem pămînt roditor, în gospodărie sînt oameni harnici și pricepuți care muncesc cu însuflețire, ne bucurăm de sprijinul părintesc al partidului și statului nostru.în planul de producție am prevăzut să cultivăm mai ales acele culturi și soiuri de plante pentru care avem condiții favorabile și care dau rezultate din cele mai bune prin părțile noastre. în afară de cele 250 hectare cu grîu și secară însă- mînțate în toamnă, noi am pus în această primăvară 210 hectare cu cartofi, din care 50 hectare cartofi timpurii, 52 hectare cu sfeclă de zahăr, 8 hectare cu legume și zarzavaturi și altele.Odată cu întocmirea planului de producție și organizarea colectiviștilor pe brigăzi și echipe, consiliul de conducere a luat măsuri pentru buna pregătire și desfășurare a muncilor agricole de primăvară. Pe o suprafață de 200 hectare am transportat în iarna aceasta 6.000 tone gunoi de grajd. Cu sprijinul S.M.T. și cu atelajele proprii am executat lucrări de arat și semănat de.bună calitate pe întreaga suprafață, ceea ce ne dă garanția că vom obține producții însemnate în acest an.Gospodăria noastră colectivă a terminat însămînțările de primăvară la data de 26 aprilie. Acum, după terminarea însămîn- țărilor, întreaga--atenție o îndreptăm spre îngrijirea culturilor.Din calculele făcute de consiliul de conducere al gospodăriei, reiese că în acest
Cuvîntul

(muncitoare laColectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la întreprinderea Industria Bumbacului din care fac parte au primit cu entuziasm vestea încheierii colectivizării agriculturii în țara noastră. Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale care face bilanțul acestei victorii și stabilește măsurile privind reorganizarea conducerii agriculturii în raport cu cerințele noii etape de dezvoltare a acesteia, va rămîne consemnată ca un eveniment de Importanță deosebită în iscoria patriei noastre.Pentru mine, ca muncitoare, este o mare cinste faptul că am fost invitată la această sesiune istorică. Cu multă bucurie și emoție aduc un salut fierbinte din partea celor peste 3.000 de muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderea Industria Bumbacului din București.Prin terminarea colectivizării agriculturii s-a rezolvat una din cele mai complexe sarcini ale construcției'socialiste. Așa cum se arată în raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la sesiunea Marii Adunări Naționale, victoria deplină a socialismului la sate deschide mari perspective de dezvoltare economică și culturală, cum nu au fost și nu au putut fi niciodată pînă acum. Această victorie este o nouă dovadă a justeții politicii partidului nostru, a unității întregului popor auncitor în jurul partidului și guvernului, a1 entuziasmului și hotărîrii cu care toți oamenii muncii urmează linia trasată de partid.Luptînd pentru traducerea în viață a sarcinilor puse de Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn, clasa muncitoare din țara noastră a obținut succese deosebit de importante. Anul 1961 a însemnat un nou pas înainte în dezvoltarea economiei naționale. Creșterea sănătoasă, în ritm rapid a economiei naționale este baza ridicării continue a nivelului de trai al poporului. Pe măsura înaintării pe calea socialismului cu toții ne bucurăm, tot mai din plin, de roadele noii orînduiri.La munca eroică, plină de avînt a clasei
Cuvîntul tovarășei Maria RoșettiVestea încheierii colectivizării, a victoriei definitive a socialismului în țara noastră a fost primită de milioanele de femei cu justificată mîndrie patriotică, cu încredere nemărginită în succesele pe care poporul nostru le va obține și în viitor sub conducerea încercată a Partidului Muncitoresc Romîn.Elanul și hotărîrea cu care țărănimea a pornit — de la un capăt la altul al țării — să muncească laolaltă în gospodăriile colective este o strălucită dovadă a încrederii ei în partidul clasei muncitoare, a cărui politică exprimă năzuințele cele mai scumpe ale poporului nostru. Țărănimea culege astăzi roadele alianței sale frățești cu eroica clasă muncitoare, se bucură din plin de marile prefaceri ce au avut loc în viața satelor.La munca uriașă dusă ani de-a rîndul cu răbdare și perseverență sub conducerea partidului pentru transformarea socialistă a agriculturii și au adus cu entuziasm aportul lor mii și mii de femei. In primăvara acestui an, cînd la sate se încheia cu succes procesul colectivizării agriculturii, au avut loc și adunările de dări de seamă și alegeri ale comitetelor și comisiilor femeilor la care au participat peste trei milioane de țărance. In cuvinte simple șl emoționante au arătat că socialismul, gospodăria colectivă înseamnă pentru ele o viată nouă, liberă, posibilitatea de a participa la conducerea treburilor economice, de stat și obștești, un viitor luminos pentru copiii lor. Ele

Bilanțul realizărilor noastre pe fondul construcției socialiste la sate este măreț, însuflețiți de perspectivele luminoase pe care le-a deschis colectivizarea agriculturii în țara noastră, vom munci cu abnegație pentru ridicarea fiecărei gospodării colective la nivelul celor fruntașe. Asigur conducerea partidului și statului, pe tovarășul Gheorghiu-Dej personal, că toți oamenii muncii de pe ogoarele regiunii Banat vor lupta pentru înfăptuirea mărețelor sarcini ce se desprind- din lucrările actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale și își vor aduce din plin aportul lor la înflorirea și întărirea scumpei noastre patrii.

an din vînzările către stat a unor cantități mari de cereale, cartofi, legume, zarzavaturi și alte produse vom realiza un venit de 3,5 milioane lei, revenind cîte 500.000 lei la suta de hectare.O sarcină importantă pe care partidul o pune în fața gospodăriilor agricole colective este dezvoltarea sectorului zootehnic.Pînă la sfîrșitul anului am prevăzut să avem 186 bovine, din care 80 vaci și ju- ninci montate, precum și 50 scroafe fătă- toare.Pentru adăpostirea vitelor vom construi în acest an un grajd cu o capacitate de 120 capete. Acest lucru îl putem face cu ușurință, deoarece încă de pe acum avem cărămida, țigla și varul necesar.O mare atenție vom da asigurării bazei furajere necesare hrănirii animalelor. Printre măsurile mai importante pe care le vom lua amintesc lucrările de îmbunătățire pe o suprafață de 110 hectare pășune și curățirea a 90 hectare pășune. In acest an gospodăria noastră va cultiva 30 hectare cu porumb siloz, 10 hectare cu sfeclă de zahăr pentru furaj și altele.Sîntem convinși că îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus în legătură cu creșterea producției la hectar și dezvoltarea sectorului zootehnic ne va permite ca într-o perioadă scurtă gospodăria noastră să se dezvolte, să-și mărească averea obștească și odată cu aceasta să crească și veniturile colectiviștilor.Din Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej și din dezbaterile sesiunii am învățat foarte mult. Mă angajez să lupt pentru aplicarea în viață a măsurilor stabilite de sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, pentru creșterea producției agricole vegetale și animale, pentru continua dezvoltare a gospodăriei noastre.
tovarășei Elena Avram 
Industria Bumbacului-București)muncitoare din țara noastră se alătură șî eforturile colectivului întreprinderii în care muncesc de douăzeci și nouă de ani. însuflețit de sarcinile puse de partid, dornic de a contribui la dezvoltarea economiei naționale și îmbunătățirea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc, colectivul întreprinderii noastre muncește cu răspundere, sub conducerea organizației de partid, pentru realizarea planului. In primul trimestru al acestui an, planul producției globale a fost îndeplinit în proporție de 100,5 la sută, iar planul producției-marfă în proporție de 100,3 la sută. S-a îmbunătățit calitatea produselor. S-au pus în fabricație 12 desene noi cu 30 poziții coloristice care corespund în mai mare măsură gusturilor celor care folosesc produsele noastre. Colectivul din care fac parte luptă cu succes pentru a obține cît mai multe economii pentru a depăși angajamentul luat de a da în anul 1962 economii peste plan în valoare de 500.000 lei. Ne străduim și ne vom strădui și pe viitor să ne organizăm munca și mai bine, conștienți fiind că de ridicarea continuă a calității produselor noastre, de reducerea prețului de cost, depinde în bună măsură confecționarea unor sortimente de îmbrăcăminte trainice, ieftine și bine finisate. Multe din produsele întreprinderii noastre iau drumul satelor, sînt vîndute oamenilor muncii de pe ogoare. Colectivul nostru nu-și va precupeți eforturile pentru a produce mărfuri din ce în ce mai bune, mai frumoase, pe placul oamenilor muncii de la orașe și sate.Muncitorii, tehnicienii și inginerii de la Industria Bumbacului susțin din toată inima măsurile cu privire la reorganizarea conducerii agriculturii și dezvoltarea acesteia și se angajează în fața partidului și guvernului, a Marii Adunări Naționale, că vor lupta cu și mai multă hotărîre pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin din mărețul program de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastră.

au mulțumit cu adîncă recunoștință Partidului Muncitoresc Romîn pentru această viață minunată, plină de bucurii la care nici nu îndrăzneau să se gîndească în trecut. Cu indignare și revoltă au vorbit despre traiul lor chinuit din vremurile regimurilor burghezo-moșierești, de întunericul neștiinței de carte și al superstițiilor în care erau ținute, de zilele cînd își vlăguiau puterile slugărind la chiaburi sau lucrînd din zori și pînă în noapte pe moșiile boierești, nevoite să nască uneori la marginea brazdei și mai tîrziu să poarte cu ele la cîmp, sub arșița dogoritoare a soarelui, pe ploaie și vînt, copiii chinuit! de foame.Disprețul inuman al rînduielilor trecute nu iertau femeia nici la căsătorie, făcînd din ea obiectul unor tîrguieli umilitoare pentru zestre. Cît contrast între acea situație umilitoare și cele spuse de președintele unei gospodării colective de la această tribună : „în gospodărie hărnicia și nu pogoanele mărită fetele !"Astăzi colectivistele — cu demnitatea omului liber — reprezintă un factor important în lupta pentru realizarea sarcinilor puse de partid. Si cînd spunem acest lucru ne gîndim nu numai la numărul lor mare, ci și Ia vrednicia și priceperea gospodărească, la puterea de muncă, la nivelul lor de conștiință socialistă în continuă creștere.Minunatele perspective ce se deschid agriculturii noastre socialiste însuflețea« 

și mobilizează sutele de mii de colectiviste să muncească cu mai mult elan și pasiune pentru consolidarea și înflorirea gospodăriilor colective, una din principalele sarcini puse în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la actuala sesiune extraordinară a Marii Adunări Naționale.Aceasta ridică și în fața Consiliului Național, a comitetelor regionale și raionale ale femeilor, necesitatea de a-și îmbunătăți activitatea în rîndul femeilor de la sate, de a pune în centrul preocupărilor lor mobilizarea colectivistelor la întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor colective, de a contribui mai activ la formarea și dezvoltarea conștiinței lor socialiste.Colectivistele au dat și pînă acum dovadă de pricepere și hărnicie, dar în noua etapă de dezvoltare a agriculturii socialiste aceste calități trebuie tot mai mult îmbinate cu însușirea cunoștințelor agrozootehnice înaintate, pentru ca aplicîn- du-le să obțină rezultate și mai bune. Dar, față de răspunderea pe care o avem în educarea și îndrumarea femeilor de la sate trebuie să recunoaștem că preocuparea noastră în această privință nu a fost la nivelul cerințelor.Cred că sînt în asentimentul colectivistelor cînd exprim deplina noastră a- probare față de măsurile de îmbunătățire a învățământului agricol preconizate în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Consiliul Național, comitetele femeilor consideră că una din principalele lor îndatoriri în viitor este aceea de a mobiliza un număr cît mai mare de colectiviste la învățămîntul agrozootehnic de 3 ani, precum și la ciclurile de conferințe agrozootehnice la care poate fi cuprinsă masa largă a colectivistelor.Ca prețuire a hărniciei și capacității lor, în multe gospodării colective au fost alese femei în consiliile de conducere, brigadiere, șefe de echipe, iar cele mai destoinice, care prin munca lor și-au cîști- gat un prestigiu binemeritat în rîndul colectiviștilor au fost alese ca președinte de gospodării, îndeplinindu-și cu răspundere și competentă îndatoririle ce le revin. Cu toate acestea trebuie să ne rețină atenția faptul că există încă gospodării care nu au nici o femeie în consiliile de conducere, iar numărul brigadierelor și al șefelor de echipe este destul de redus. Aceasta pune în primul rînd în fața noa-
Cuvîntul tovarășului Gheorghe Dumitru

(președintele G.A.C. din comuna Hitiaș, 
regiunea Banat)Permiteți-mi ca de la această tribună să-mi exprim mulțumirea pentru cinstea, ce mi s-a acordat ca în numele colectiviștilor din Hitiaș, regiunea Banat, să particip la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, care consfințește un măreț eveniment din istoria țării noastre — încheierea colectivizării agriculturii. A- cest mare succes a fost posibil datorită sprijinului neprecupețit pe care îl primim din partea partidului nostru drag și statului democrat-popular.Pe ogoarele gospodăriilor colective lucrează tractoare și mașini agricole cu ajutorul cărora întreținem și recoltăm mecanizat majoritatea culturilor. Se extinde și mecanizarea principalelor lucrări din zootehnie. în mare măsură au fost mecanizate transporturile. An de an sporesc cantitățile de îngrășăminte chimice și insecticide. Toate acestea au contribuit și contribuie tot mai mult la sporirea rodului muncii noastre.Este suficient să arăt că, în gospodăria noastră, la însămînțările de toamnă s-au executat toate lucrările mecanizat ; am semănat numai semințe de înaltă productivitate, avînd asigurate astfel toate condițiile ca să producem în medie la hectar 2.500 kg grîu, față de 1.700 kg cît am realizat anul trecut.Executăm toate lucrările agricole la timpul optim. Datorită hărniciei colectiviștilor și ajutorului ce-1 primim din partea mecanizatorilor de la stațiunea de mașini și tractoare, inginerilor, tehnicienilor, gospodăria noastră a terminat semănatul porumbului în numai 6 zile. Am îndeplinit această sarcină respectînd în același timp toate regulile agrotehnice. în-

Cuvîntul tovarășului Constantin Jianu 
(președintele G. A. C. din comuna Băilești, 

regiunea Oltenia)încheierea colectivizării agriculturii este un mare eveniment în viața țărănimii și a întregului popor, eveniment care va intra în istorie ca un act revoluționar înfăptuit sub conducerea încercatului nostru partid, a Comitetului său Central leninist. Vor trece ani după ani, iar noi, fiii, nepoții și toți urmașii noștri ne vom aduce mereu aminte de această luminoasă primăvară a anului 1962. Entuziasmul care a cuprins țărănimea muncitoare, avîntul ei de masă spre gospodăria colectivă, dovedește încă- odată justețea politicii partidului nostru de transformare socialistă a agriculturii.După ce am ascultat expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, mi-a venit încă odată în minte drumul parcurs de gospodăria noastră din 1950 și pînă în prezent, succesele noastre, greutățile pe care le-am întîmpi- nat și le-am învins, minunatele perspective ce ni se deschid de acum înainte. Cu doisprezece ani în urmă, gospodăria colectivă „23 August“ din Băilești formată doar din 33 familii pornea la drum numai cu o singură vacă, 6 boi, 20 de găini și un fond de bază ce se ridica abia la 83.000 lei. Munca unită a colectiviștilor, sprijinul material primit din partea statului au făcut ca gospodăria noastră să se dezvolte an de an, să obțină producții de 2-3 ori mai mari față de cele realizate în gospodăriile individuale, să devină azi o unitate înfloritoare.Acum gospodăria noastră este formată din 2370 de familii și posedă cîteva mii de hectare, 550 de bovine, 700 de porci, 1500 de oi și 13000 de păsări. Averea obștească este de 5.500.000 lei, iar fondul de bază de 4.000.000 lei. Folosind mai rațional pămîntul nostru roditor, aplicînd în practică ceea ce știința agricolă descoperă mai valoros, noi putem să obținem recolte de 5000 kg porumb boabe la hectar, 2500- 3000 kg grîu, 2000-2200 kg floarea-soare- lui, 35.000—40.000 kg sfeclă de zahăr la hectar. Avem posibilități mari de dezvoltare a unor ramuri de producție cum ar fi : creșterea vitelor, a porcilor, a păsărilor, 
în anul trecut 30 la sută din veniturile bă- 

stră sarcina de a ne preocupa mult mai îndeaproape de pregătirea și îndrumarea colectivistelor, pentru ca ele să poată face față cu succes muncilor de răspundere ce li se încredințează.Ridic această problemă în prezența președinților gospodăriilor colective care participă la această sesiune, pentru a sublinia necesitatea ca în viitor și consiliile de conducere ale gospodăriilor să manifeste mai multă încredere față de priceperea și munca femeilor în acele sectoare, în care experiența a dovedit că ele pot să aducă un aport însemnat.Consiliul Național al Femeilor se angajează ca în colaborare cu celelalte organizații de masă, cu căminele culturale să-și intensifice munca în vederea educării colectivistelor în spiritul atitudinii noi față de muncă, pentru ridicarea nivelului lor cultural, pentru dezvoltarea conștiinței lor socialiste. Să ajungem ca fiecare colectivistă să înțeleagă rolul și răspunderea ce o are în gospodăria colectivă, să manifeste o atitudine plină de grijă față de întărirea și dezvoltarea proprietății obștești, principalul izvor al bunăstării colectiviștilor și înfloririi gospodăriilor agricole colective.Socotim ca o datorie de cinste să îndrumăm mai îndeaproape colectivistele să educe copiii în spiritul dragostei pentru munca productivă, să dezvolte în sufletul tinerilor care se pregătesc în școlile și institutele de învățămînt dorința de a se întoarce în sat și a munci în marea familie a colectiviștilor pentru propășirea și continua înflorire a satelor patriei noastre.Prevederea cuprinsă în Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu privire la elaborarea unui sistem unitar de asigurare a existenței materiale la bătrî- nețe aduce multă mulțumire și bucurie colectiviștilor mai vîrstnici, care văd în aceasta o nouă manifestare a grijii partidului față de om, pentru ca după o viață de muncă rodnică să aibă o bătrînețe liniștită, lipsită de griji.Femeile din patria noastră, profund recunoscătoare Partidului Muncitoresc Romîn pentru viața nouă, fericită, pentru viitorul luminos al copiilor, încredințează partidul, Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej că vor munci cu elan, cu pasiune, alături de întregul popor pentru sporirea avuțiilor materiale și spirituale ale republicii noastre.

treaga suprafață a fost semănată cu sămânță de porumb dublu hibrid îm-teren pregătit așa cum ne exprimăm noi bănățenii „ca la carte". Toate acestea ne asigură condiții ca de pe 400 ha să obținem 5.000 kg porumb boabe la hectar în cultură neirigată.Baza tehnică pusă la dispoziția gospodăriei noastre de S.M.T. creează condiții ca an de an să obținem producții sporite și la culturile furajere, să recoltăm la timpul optim și fără pierderi furajele și să mecanizăm procesul de preparare a acestora. Pînă la sfîrșitul anului, vom avea în proprietate obștească, la suta de hectare 32 taurine din care 17 vaci și ju- ninci gestante ; 50 ovine, 60 porcine ; 500 păsări matcă.Ajutorului multilateral primit din partea clasei muncitoare, noi am hotărît să răspundem prin vînzarea la fondul central al statului a unor cantități de produse agricole tot mai mari. In acest an, vom vinde pe bază de contract cu statul 370 tone grîu, 420 tone porumb boabe, 2.875 hl lapte vacă, 400 porci grași, 100.000 ouă, 500 tone legume și alte produse agricole.Printre multiplele probleme ridicate în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, mi-a atras atenția măsura indicată ca pe viitor în școlile de la sate să se predea, începînd din clasa a 5-a, o disciplină nouă „Agricultura”. Eu sînt convins că această măsură va contribui la pregătirea mai temeinică a copiilor noștri, la cunoașterea problemelor agriculturii, le va dezvolta dragostea pentru meseria nobilă de a smulge pămîntului roade cît mai îmbelșugate spre fericirea și bunăstarea întregului nostru popor.

nești ale gospodăriei noastre au provenit din sectorul zootehnic; numai din valorificarea păsărilor am realizat aproape 300.000 lei. Experiența ne-a dovedit că dezvoltarea creșterii păsărilor este rentabilă. După cum se știe găinile se cresc ușor, consumă puține grăunțe și le poți adăposti în cotețe care se pot face din resurse locale, cu puține cheltuieli.Dezvoltarea sectorului zootehnic și în special creșterea păsărilor care în gospodăria noastră găsește condiții dintre cele mai prielnice ne dă posibilitatea să folosim mai rațional diferitele produse secundare ale culturilor agricole, să îmbinăm economicos ramurile de producție, să contractăm cu statul mari cantități de cereale și produse animale și pe această cale să asigurăm colectiviștilor venituri bănești în tot cursul anului. Colectiviștii noștri au hotărît ca în acest an să crească 30.000 de păsări pe care valorificîndu-le, vom obține un venit de peste 600.000 lei. La sfîrșitul anului gospodăria colectivă va reține un număr de 10.000 găini matcă, astfel ca în anul viitor să putem crește mai bine de 50.000 de păsări, să valorificăm pe bază de contract o mare cantitate de came și 1.000.000 de ouă.Cu ajutorul specialiștilor am construit o cameră-incubator și într-un mod destul de simplu și ieftin ne asigurăm întregul efect tiv de pui pe care-1 creștem în gospodărie.Bazîndu-ne pe rezultatele și experiența propriei noastre gospodării, pe ajutorul ce-1 vom primi de la specialiști, putem aprecia că în regiunile cerealiere se pot crește mai bine de 700 păsări la suta de hectare. Chiar din acest an multe gospodării colective din raionul Băilești și mai ales cele de pe Valea Dunării pot crește 700 de păsări la suta de hectare, iar în anii viitori această cifră poate fi sporită.In încheiere, tovarăși, vreau ca în numele colectiviștilor din gospodăria noastră, să asigur conducerea partidului și statului că nu vom precupeți nici un efort pentru a traduce în viață sarcinile ce ne stau în față aducîndu-ne contribuția sporită la dezvoltarea continuă a agriculturii 
socialiste.

Cuvîntul tovarășului Gh. Herea 
(președintele G. A. C. din comuna Ion Roată, 

regiunea București)Simt o mare bucurie și emoție că eu, care mai ieri eram un țăran apăsat de nevoi, particip la cel mai mare sfat al țării — sesiunea Marii Adunări Naționale. în trecut erau puțini țăranii care ajungeau să cunoască și alte locuri decît ulițele satului lor și moșia boierului pe care lucrau în dijmă. Astăzi, însă, partidul ne-a scos la lumină, ne-a deschis calea spre o lume nouă.Ce-am fi fost noi fără partid, fără ajutorul lui, fără cuvîntul lui înțelept ? Am fi rămas înrobiți moșierilor și capitaliștilor care ne-ar fi ruinat mai departe micile gospodării, așa cum vedem că se întîmplă azi în țările capitaliste.Dar ce sîntem și cine sîntem noi astăzi ? Poate că unii ar zice : tot țărani ! E adevărat, tot țărani sîntem. dar întrebarea e : ce fel de țărani ? Sîntem țărani colectiviști și asta e mare lucru. Ca să ajungem ceea ce sîntem a fost nevoie nu numai de a ara mai adînc pămîntul, ci în primul rînd de a desțeleni conștiința țăranilor, de a le arăta drumul pe care trebuie să meargă pentru a-și clădi o viață nouă. Și în această treabă, partidul s-a dovedit un plugar foarte iscusit, cum nu există altul.La fiecare pas, gospodăriile colective simt sprijinul de nădejde al clasei muncitoare, al partidului. Iată, de pildă, comuna noastră. Ea e electrificată și radiofi- cată. Lumina ne vine pe firele rețelei de înaltă tensiune de la marile centrale electrice construite prin planul de electrificare a țării. Pe terenurile gospodăriei lucrează 18 tractoare și multe mașini agricole produse de clasa muncitoare în fabricile și uzinele ridicate prin aplicarea în viață a politicii marxist-leniniste a partidului.In comuna noastră, Ion Roată, colectivizarea agriculturii s-a terminat în primăvara anului 1959. Erau atunci 3 gospodării colective, cîte una în fiecare sat. Rezultatele obținute de cele 3 gospodării erau mult mai bune ca în trecut. Totuși, vedeam că gospodăriile colective vecine, care aveau suprafețe mai mari, se dezvoltau mult mai repede, foloseau mai bine pămîntul și aveau ramuri de producție mai puternice, o avere obștească mai mare. Acum 2 ani nu ne dădea mîna să ne comparăm cu vecinii noștri, colectiviștii din Grindu care aveau o gospodărie puternică, cu peste 2.000 ha teren arabil. Și asta pentru că forțele noastre erau fărîmițate în 3 unități mici.La Congresul al III-lea, partidul ne-a arătat importanța unirii gospodăriilor mici în gospodării mai mari unde se poate .folosi mai chibzuit pămîntul și brațele, de muncă pentru creșterea producției și a veniturilor. Sub îndrumarea comitetului raional, membrii de partid au
Cuvîntul tovarășului Nicolae Munteanu
(președintele G. A. C. din comuna Tanacu, 

regiunea Iași)'Am venit aici tocmai de pe dealurile Vasluiului și aduc din partea tuturor colectiviștilor din Tanacu mulțumire fierbinte către conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, întreaga noastră recunoștință pentru că ne-a luminat mințile și ne-a îndrumat cu înțelepciune pe drumul gospodăriei colective.Numai așa, ascultînd cuvîntul partidului, sărăcia și traiul greu .au rămas pentru fiecare țăran muncitor din Tanacu o a- mlntire a trecutului întunecat. In cei 10 ani, de cînd ne-am unit în colectivă, s-au schimbat atîtea la noi în sat, cît altă dată n-ar fi fost cu putință să se întîmple nici într-o sută de ani.începînd din anul 1958, în Tanacu „lampa lui Ilici” destramă cu dărnicie negurile. De un șir de ani avem în sat difuzoare de radioficare — peste 700 la număr — și cămin cultural cu bibliotecă cu peste 8.000 de cărți ; și sală de spectacole ; și aparat de cinematograf. Pentru copiii noștri am înălțat două școli noi, cu săli de clasă mari și luminoase. Sănătatea ne-o îngrijim astăzi la dispensarul medical din sat, care are secții speciale pentru adulți și copii ; avem și o maternitate.De cînd am urmat îndemnul partidului, de cînd muncim laolaltă în gospodăria colectivă, aproape 100 de colectiviști și-au clădit case noi, cu cîte 2-3 și 4 odăi, cu ferestre mari — să intre mult soare, să intre sănătatea. Iar acolo unde, pe vremea burgheziei și moșierimii, oamenii nu-și vedeau capul de sărăcie, astăzi podurile și coșerele pline sînt dovezi grăitoare ale bunăstării.Vreau să arăt că noi ne-am putut face, de la an la an, viața mai bună pentru că de la an la an gospodăria noastră colectivă s-a întărit, și-a sporit fondul de bază. Dacă la înființare fondul de bază ajungea abia la 23.000 lei, astăzi el se apropie de 2 milioane lei ; iar pînă la sfîrșitul anului vom adăuga, cu siguranță, alt milion de lei.Cum am ajuns noi să avem asemenea rezultate ? Răspunsul nu e greu de dat : am urmat cu grijă învățămintele partidului nostru privind dezvoltarea diferitelor ramuri de producție. Cu sprijinul organizației de partid, gospodăria colectivă „Drumul socialismului” și-a dezvoltat o fermă de vaci, una de porci, alta de păsări. Avem stupi și iaz, cultivăm plante tehnice pe sute de hectare, iar grădina noastră de legume este irigată pe o suprafață de 55 hectare. Muncind pămîntul potrivit recomandărilor agrotehnicii înaintate, am scos producții mereu mai mari. Anul trecut, bunăoară, recolta medie de grîu la hectar a depășit 2.000 kg, iar cea de porumb — pe unele tarlale — a întrecut 4.400 kg.Pe scurt, datorită faptului că am ascultat cuvîntul partidului, gospodăria noastră merge astăzi cu pași siguri pe drumul întăririi ei economico-organizatorice. Un lucru sigur îl știm din atîția ani de muncă 
unită, din experiența noastră.! cu cît dez-* 

pornit să explice fiecărui colectivist avan-« tajele unificării gospodăriilor colective dirt comună. Mai întîi și-au exprimat dorința de a se unifica colectiviștii din cele două gospodării din satele Cioara și Ion Roată. Cînd a avut, loc adunarea generală de unificare, la sfîrșitul anului 1960, colectiviștii au primit cu bucurie propunerea ca cele două gospodării să se unifice. Ce a rezultat din această unificare o arată faptele.Unindu-ne, ne-am putut organiza _ mal bine munca, am putut folosi mai rațional pămîntul. tractoarele puse la dispoziția de S.M.T. și brațele de muncă ale gospodăriei. Am mărit tarlalele și am desfiin-« țat o serie de drumuri, am defrișat mără-« cinisurile care despărțeau tarlalele celor două gospodării, redînd astfel circuitului agricol o suprafață însemnată de teren» Am dezvoltat sectorul zootehnic și legu- mi col. care au devenit izvoare permanente de venituri în tot cursul anului. De pildă numai în acest an vom crește 37.000 păsări, revenind 1.100 păsări la 100 hectare și vom dubla suprafața grădinii de legume, ajungînd la 40 ha irigate și 24 hă neirigate.Foloasele unificării se văd cel mai bine în sporirea producției și a averii obștești» Anul trecut, primul an după unificare» noi am obținut cu 900 kg boabe mai multi la hectarul de porumb, cu 480 kg 1st floarea-soarelui, cu 8.000 kg la sfecla de zahăr — față de recoltele medii ale celor două gospodării cu un an înainte. Venitul bănesc la suta de hectare a crescut de lai 140.000 lei în 1960 la 210.000 lei în 1961'» după unificare. Prin alocările statutară din veniturile în bani și în natură ale gospodăriei, fondul de bază a ajuns acurri la 5.100.000 lei.In comuna noastră mai era și a treia gospodărie colectivă, cea din satul Broșj teni. Văzînd rezultatele gospodăriei noa-« stre și colectiviștii de aici au hotărît să se unească cu noi. Acum, în comuna lori Roată există o- singură gospodărie co-« lectivă, mare și puternică care are pers-« pective dintre cele mai frumoase. Venitul rile gospodăriei vor ajunge anul acesta la 8 milioane lei, iar în 1965 la 10 milioană lei. Asemenea perspective s-au putut crea în comuna noastră datorită politicii înțe-< lepte a partidului de colectivizare a agriculturii.Asigurăm conducerea partidului, pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, că membrii gospodăriei colective diri comuna Ion Roată sînt hotărîți să-și în-« deplinească cu cinste angajamentele luate, să nu precupețească forțele pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de partid pen-« tru sporirea producției agricole.

voltăm ramurile de producție, cu atît întărim și gospodăria noastră colectivă.Acum, cînd toate ogoarele țării sînt unite în gospodării colective, cînd noi, toți țăranii colectiviști, sîntem o singură mare familie — grija noastră de căpetenie trebuie să fie aceea de a întări și mai mult gospodăriile noastre colective, să facem din ele adevărate grădini înfloritoare.Noi, colectiviștii din Tanacu, avem asigurate toate condițiile pentru obținerea unor rezultate și mai bune în întărirea gospodăriei noastre. Brigada trimisă de S.M.T. din Moara Grecllor-Vaslui a venit în această primăvară cu mai multe tractoare și mașini agricole. Gospodăria noastră are și sprijin calificat din partea inginerilor — agronom și zootehnist — care ne-au fost repartizați încă din primăvara anului 1961. Urmărind să traducem în viață Directivele celui de-al III-lea Congres al partidului, mărim an de an suprafețele cultivate cu porumb și alte cereale, aplicînd în același timp cît mai mari cantități de îngrășăminte organice și chimice ; iar pe dealurile golașe, care rămîneau nefolosite în trecut, plantăm suprafețe tot mai mari cu vii și livezi.Toate acestea mi-au cerut colectiviștii din Tanacu să le arăt Marii Adunări Naționale. La acestea aș vrea să adaug, tot în numele membrilor gospodăriei colective „Drumul socialismului”, în numele celor care m-au trimis la acest istoric sfat al țării, acordul și aprobarea noastră deplină față de Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Mi se par foarte nimerite măsurile pentru reorganizarea conducerii agriculturii. In ceea ce privește . gospodăria noastră, pot spune că nu ne-a lipsit îndrumarea în scris de la centru — de la regiune, de la minister. Ba, eram și vizitați de tovarăși cu funcții de răspundere. Nu întotdeauna însă recomandările făcute dădeau rezultate bune în practică. De ce ? Lipsea continuitatea. îndrumările de acest fel nu erau date și mai departe de același tovarăș, așa că unele măsuri erau doar începute, fără a mai fi duse la îndeplinire pînă la capăt.Prin reorganizarea conducerii agriculturii am înțeles că acum se vor lua măsuri pentru legarea acestei conduceri de teren. Conducerea și îndrumarea vor fi făcute de către oameni cu experiență, cu temeinică pregătire, care lucrează nemijlocit în producție și care cunosc în amănunt nevoile gospodăriilor colective. Faptul că și noi, colectiviștii, vom face parte din organele de conducere a agriculturii va asigura luarea celor mai nimerite măsuri pentru înflorirea gospodăriilor colective, a întregii noastre agriculturi socialiste.Mulțumind încă o dată partidului drag pentru grija deosebită ce ne-o poartă, asigurăm Comitetul Central, pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, că noi, colectiviștii din. Tanacu, vom munci neobosit pentru traducerea în viață a ho- tărîrilor partidului.
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Sărbătorirea zilei de 1 Mai
hotare

1 Mai 1962 în Piața Roșie. Aspect de la demonstrația oamenilor 
muncii din Moscova (fotografia de sus); trec trupele de racheto (foto
grafia de jos).

Recepție fa KremlinMOSCOVA 2 (Agerpres).—TASS, 
ta I Mal, după terminarea parăzll militare șl a demonstrației oamenilor muncii din Moscova, Comitetul Central al P.C.U.S. șl guvernul U.R.S.S. au oferit o recepție la (Kremlin.Șeful guvernului sovietic a felicitat pe cel prezenți, cu prilejul zilei ’de 1 Mal, șl a toastat pentru unitatea mișcării comuniste șl muncitorești, pentru victoria măreței cauze a comunismului, pentru unitatea puternicului lagăr socialist.Recepția a decurs într-o atmos- iferă de caldă prietenie,

R P. Bulgaria S. U. A.

TELEGRAME EXTERNE
Declarațiile lui Pablo Picasso 

după decernarea Premiului Inter
național Lenin „Pentru întărirea 

păcii între popoare”PÀRIS 2 (Agerpres). — Cunoscutul luptător pentru pace francez, pictorul de renume mondial Pablo Picasso, a aflat cu bucurie că i s-a decernat Premiul Internațional Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare". Răspunzînd la întrebările ziariștilor, Pablo Picasso a declarat că este foarte fericit că acest premiu provine din Uniunea Sovietică, țară cunoscută prin lupta sa neobosită pentru pace în întreaga lume. 
„Faptul că mi s-a decernat acest 
premiu internațional, a declarat Picasso, demonstrează că activitatea 
noastră, a participanților la mișca
rea partizanilor păcii, are însemnă
tate. Sînt foarte, foarte impresionat, 
foarte bucuros că mi s-a acordat a-- 
ceastă distincție".Opinia publică democrată din Franța sărbătorește pe cunoscutul luptător pentru pace Pablo Picasso, cu prilejul decernării Premiului Internațional Lenin. Ziarele „L’HUMANITÉ și „LIBÉRATION" au publicat la tografiaZiarul sajul decez adresat lui Pablo Picasso, telegrama adresată laureatului de către Maurice Thorez, un articol al scriitorului Louis Aragon consacrat creației marelui pictor și luptei sale pentru pace.

2 mai pe prima pagină fo- laureatului.„L’Humanité" publică me- salut al C.C. al P.C. Fran-

Sesiunea

Ședința Comitetului celor 18 țări pentru dezarmare de la Geneva

SOFIA 1' (Agerpres). — Tradiționala demonstrație a oamenilor muncii bulgari cu ocazia zilei de 1 Mai a avut loc în Piața 9 Septembrie din Sofia.Participanții la demonstrație. purtau numeroase steaguri, pancarte și idiagrame care oglindeau succesele obținute în construcția socialistă a Bulgariei. în tribuna din fața mausoleului Gheorghi Dimitrov se aflau Conducătorii de partid și de stat, reprezentanți ai opiniei publice gare. bul-
R. D. VietnamHANOI 1 (Agerpres). — Peste 200.000 de oameni ai muncii din Hanoi și împrejurimile lui s-au adunat în marea piață Ba din capitala R. D. Vietnam, pentru a sărbători ziua de 1 Mai.In fața tribunei unde se aflau con-< ducătorii de partid și de stat, precum și oaspeții străini, a avut loc un miting festiv. Fam Van Dong, primul ministru al R. D. Vietnam, a rostit o cuvîntare.

NEW YORK 2 (Agerpres).—TASS : în după-amiaza zilei de 1 Mai în piața „Union”, încercuită de cordoane de polițiști, a avut loc un miting consacrat sărbătorii de 1 Mai. Despre sentimentele și năzuințele participanților la miting au vorbit lozincile așezate deasupra tribunei improvizate : „Sîntem împotriva legii lui McCarran !”, „Să se pună capăt segregației rasiale 1”, „încetați experiențele nucleare !”, „Jos cursa mărilor 1”.întîmpinat cu căldură de participant, a luat cuvîntul Hali, lider al partidului El a condamnat cu primea persecutarea progresiste pe baza legii McCarran. Referindu-se la problemele internaționale, Gus Hall a subliniat că o- menirea nu are altă cale decît calea dezarmării.
R. F. Germană

mania occidentală : „Să muncim în pace, să trăim în libertate !”, „Nu .vrem exterminarea altor popoare 1”, „Jos arma atomică 1”.In cursul demonstrațiilor au avut loc ciocniri între manifestanți și poliție la Hamburg, Essen, Frankfurt și alte orașe. Poliția a operat numeroase arestări.
Japonia

înar- mi-

Un 1
pentru

1 AAai a avut în acest 
an o însemnătate deose
bită pentru Cuba. A fost 
o sărbătoare în care s-a 
frecuf în revistă tot ce a 
făcut revoluția cubană 
condusă de Fidel Castro 
și perspectivele ce i se 
deschid în viitorul ime
diat.

între precedentul 1 Mai 
și cel pe care l-am sărbă
torit acum revoluția noas
tră se prezintă cu reali
zări de mare importanță, 
în anul care a trecut 
Cuba a îndeplinit sarcina 
istorică de a lichida anal
fabetismul de pe pămîn- 
tul său ; a făcut progrese 
pe calea unei reforme a- 
grare radicale ; a dezvol
tat industria într-o mă
sură considerabilă; și-a 
îmbunătățit apărarea și a 
ridicat la un nivel mai 
înalt conștiința revoluțio
nară și călirea ideologică 
ale cetățenilor săi ; a ini
țiat o reformă universi
tară menită să servească 
în modul cel mai potrivit 
revoluția care duce țara 
spre socialism și și-a lăr
git relațiile internaționale, 
cu toată încercuirea im
perialistă.

Cuceririle revoluției 
noastre constituie, în ochii 
maselor de pretutin
deni, dovada profunzimii 
sale și a orientării juste 
a conducătorilor săi. Pe 
măsură ce se înfăptuiesc 
marile transformări în do
meniul economiei, al 
muncii și culturii, reiese 
fot mai limpede că re
voluția cubană este un 
fapt istoric necesar și ire
versibil. Popoarele lafino- 
americane știu că Cuba

Bl

către Gus comunist, toată as- elementelor

BONN 2 (Agerpres). — France Presse anunță că-cu prilejul zilei de 1 Mai în toate marile orașe din Germania occidentală au avut loc puternice demonstrații. Aceste demonstrații s-au desfășurat sub lozincile Federației sindicatelor. din Ge'r-
Mai victorios 

revoluția cubană
JUAN MARINELLO

Rectorul Universității 
din Havana

de astăzi este imaginea 
viitorului lor și că a 
merge pe aceeași cale în
seamnă a progresa în 
mod hotărîfor pe drumul 
eliberării.

Dar tocmai caracterul 
profund al revoluției 
noastre cît și faptul că ea 
provoacă un entuziasm 
general, sfîrnesc furia im
perialiștilor. Acum cîfeva 
zile s-a împlinit un an 
de la invazia mercenari
lor imperialismului , zdro
bită în scurt timp de pa
triotismul revoluționar al 
cubanilor. Această aniver
sare a găsit poporul nos
tru unit, energic și sigur 
că orice încercare de a 
viola voința națională va 
fi nimicită de îndată.

în văzul tuturor, Wa
shingtonul instruiește noi 
mercenari în 
locuri de pe 
El dirijează

diferite 
continent, 
o mon

struoasă conjurafie împo
triva Cubei și a revolu
ției sale. Dar cine cu
noaște starea de spirit a 
poporului cuban știe că 
sînt zadarnice toate efor
turile din afară, menite să 
readucă la 
noastre un regim al co
rupției, samavolniciei, bar
bariei și trădării.

Calea revoluției cubane 
nu este lipsită de greu
tăți. O insulă mică, domi
nată pînă ieri de imperia
lism și inundată de pro
dusele manufacturate ale 
monopolurilor străine, su-

cîrma țării

feră astăzi represalii eco
nomice absurde și revol
tătoare. Revoluția a tre
buit să facă față necesi
tăților fundamentale, să 
transforme slăbiciunea în 
forță, să înainteze în 
condițiile create de lip
suri și sacrificii. Stocurile 
nu au fost încă pe de
plin restabilite, dar insu
ficiența principalelor pro
duse se reduce într-un 
ritm susținut.

Cu prilejul zilei de 
1 Mai, ziua solidarității 
internaționale a celor ce 
muncesc, acordăm o înaltă 
prețuire ajutorului pe care 
lumea socialistă îl dă re
voluției cubane. Sprijinul 
Uniunii Sovietice și al ță
rilor care făuresc socia
lismul s-a manifestat 
toate domeniile și a 
în permanență un 
tor de înfrînare și un a- 
vertisment pentru impe
rialiști. Cuba a primit un 
ajutor indispensabil pen
tru a asigura mersul as
cendent al revoluției sale.

1 Mai este Ziua oame
nilor muncii și oriunde se 
ridică un glas proletar 
împotriva asupririi, colo
nialismului, neocolonialis- 
mului și imperialismului, 
el amintește cu emoție și 
într-un spirit frățesc de 
Cuba revoluționară care, 
cucerindu-și libertatea, a 
luminat și mai puternic 
drumul zilei de mîine ma
selor din America Lati
nă ce nu au dobîndit-o 
încă. în lumea libertății 
și dreptății pe care o pro
clamă și o vestește fiecare 
1 Mai, imaginea Cubei de 
azi este un semn al 
luptei și al victoriei.

TOKIO 1 (Agerpres). — 6,5 lioane de japonezi au luat parte la mitingurile și demonstrațiile organizate în cinstea zilei de 1 Mai lozincile : „Jos experiențele cleare“, „Să luptăm prin eforțuri ținute pentru reducerea zilei muncă, majorarea salariilor“.La Tokio această sărbătoare a început cu un mare miting organizat în parcul „Meidzi" la care au participat 630.000 de persoane.Activiști de frunte al mișcării muncitorești — Sanzo Nosaka, președintele C.C. al P.C. din Japonia, Kawakami, președintele Partidului Socialist din Japonia, Kaoru Ota, reprezentant al Consiliului general al sindicatelor, — au luat cuvîntul la miting. Mitingul a fost urmat de o demonstrație.
Guatemala

sub nu- sus- de

CIUDAD DE GUATEMALA 2 (Agerpres). — Agenția Reuter relatează că poliția și trupele au intervenit împotriva muncitorilor din capitala Guatemalei pentru a împrăștia demonstrația organizată cu prilejul zilei de 1 Mai.Mii de muncitori și studenți se adunaseră în centrul orașului pentru a porni într-un marș spre Palatul național, menționează agenția Associated Press. Ei purtau pancarte cu inscripții’ cerînd demisia președintelui Ÿdigoras Fuentes. Poliția a intervenit și. a folosit bombe cu gaze lacrimogene. întrucît. demonstranții continuau să manifesteze, poliția a făcut uz de arme de foc. Din rîn- durile participanților au căzut morți

de

GENEVA 2. — De la trimisul special Agerpres, N.\ Puicea : în ședința plenară din 2 mai a Comitetului celor 18 țări pentru dezarmare, care a avut loc sub președinția reprezentantului Uniunii Sovietice, V. A. Zorin, a fost discutat în continuare proiectul de tratat cu privire la dezarmarea generală și totală.Reprezentanții Angliei, S.U.A. și 
Italiei, care au luat primii cuvîntul, au acordat principala atenție analizării proiectului de document prezentat de Statele Unite, încer- cînd să demonstreze, după cum s-a exprimat delegatul englez, „avantajele" pe care acesta le prezintă în comparație cu proiectul de tratat sovietic. în același timp, ei au trecut cu totul sub tăcere sau au minimalizat calitățile reale ale propunerilor sovietice privind elaborarea unui tratat de dezarmare. Au fost, de asemenea, remarcate încercările acestor delegați de a denatura sensul prevederilor cuprinse în proiectul sovietic, paralel cu relevarea insistentă a prevederilor occidentale a căror aplicare ar a- sigura Occidentului o poziție avantajoasă față de cealaltă parte, în toate etapele dezarmării.Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
V. A. Zorin, care a luat cuvîntul după aceea, a arătat în mod convingător întreaga netemeinicie a afirmațiilor deiegaților puterilor occidentale și a analizat amănunțit primele articole ale capitolului cu privire la prima etapă a dezarmării generale și totale din proiectul de tratat sovietic.Comparînd articolele 5—10 din

proiectul de tratat sovietic cu prevederile corespunzătoare din propunerile S.U.A., V. A. Zorin a arătat că Uniunea Sovietică propune măsuri eficace în domeniul dezarmării, iar S.U.A. vor să se limiteze la jumătăți de măsuri, la reduceri procentuale, condiționînd chiar și a- ceste măsuri de crearea faimosului sistem de detectare și verificare, care nu poate deveni altceva decît un paravan pentru activitatea de spionaj a puterilor occidentale.Vorbind apoi despre lipsa de dorință a țărilor occidentale de a prevedea în proiectul de tratat lichidarea bazelor militare străine, reprezentantul sovietic a spus : 
Ceea ce se propune în documentul 
S.U.A. nu este calea spre o de
zarmare reală care să țină seama 
de securitatea statelor, ci o încer
care vădită de a asigura pentru 
S.U.A. și pentru sistemul blocurilor 
militare occidentale avantaje mili
tare față de Uniunea Sovietică și 
celelalte state iubitoare de pace. 
Calea aceasta nu poate servi pen
tru încheierea unui acord. Acordul 
poate fi realizat numai pe baza 
unei poziții cinstite, juste și sincere.

Iar acest lucru cere ca în tratatul elaborat de noi să se prevadă în prima etapă o dată cu lichid.area mijloacelor de transportai?' .... armei nucleare, și lichidarea bazelor militare străine pe teritorii străine.
Lichidarea bazelor militare stră

ine trebuie să fie însoțită în mod 
firesc, a spus în continuare Zorin, 
de retragerea de pe teritoriile stră
ine a tuturor trupelor străine și 
personalului militar străin.în încheiere V. A. Zorin a abordat problema armei nucleare în legătură cu prima etapă a dezarmării, precum și în legătură cu propunerea S.U.A. cu privire la încetarea fabricării materialelor fisio-» nabile pentru scopuri militare.Dacă S.U.A. vor fi de acord ca în prima etapă să se treacă la interzicerea și scoaterea armei nucleare, a spus el, vor apărea condiții pentru încetarea fabricării materialelor fisionabile pentru scopuri militare. Din partea noastră nu,: >r exista obiecțiuni, noi nu o dată aia propus această cale. Puterile occidentale însă au refuzat în permar nență și o refuză și în prezent. ,
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Dezarmarea trebuie să fie înfăptuită
Declarația primului ministru Nehru

OtO

Comisiei economice O. N. U. 
pentru Europala trimisul spe- pentru dezvoltarea comerțului mai are de rezolvat o serie întreagă de probleme de mare importanță, care pînă în prezent nu au fost rezolvate. Considerăm că posibilitățile de dezvoltare ale comerțului inter- european, și îndeosebi ale comerțului Est-Vest, au fost insuficient examinate și utilizate. Obstacolele care împiedică dezvoltarea ’ schimburilor de mărfuri intereuropene, discriminările, tendința spre crearea de grupări economice închise se intensifică. Considerăm că trebuie să se găsească căi cu ajutorul cărora să se poată elimina efectele negative pentru terți, ale grupărilor de integrare economică din Europa occidentală și în general, să se stabilească pe baza principiului națiunii celei mai favorizate o formă de colaborare mai eficace. Aceste probleme ar putea face obiectul discuțiilor unor întîlniri ale miniștrilor comerțului exterior ai țărilor europene.Propunem, a spus în încheiere Mircea Petrescu, să se acorde o mai mare importanță în cadrul programului de muncă al Comitetului pentru dezvoltarea comerțului, studierii consecințelor dezarmării asupra intensificării comerțului.
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NEW YORK. La invitația conducerii clubului presei străine din New York, pilotul cosmonaut G. S. Titov s-a întîlnit la 1 mai cu reprezentanți ai ziarelor americane și străine, ai revistelor și radioului. Cosmonautul sovietic a fost întîmpinat cu vii aplauze. El a relatat despre zborul său pe nava cosmică „Vostok 2” și a răspuns la întrebările ziariștilor. în aceeași zi, la reprezentanța U.R.S.S. pe lîngă O.N.U. a fost organizată o mare recepție în cinstea sa.La 2 mai G. S. Titov a sosit la Washington.

mai a celei de-a economice
GENEVA 2. (De cial Agerpres).în ședința din 217-a sesiuni a ComisieiO.N.U. pentru Europa au luat cu-vîntul delegații Angliei, Bulgariei, Ungariei, Franței și alții.Luînd cuvîntul în legătură cu activitatea Comitetului pentru dezvoltarea comerțului, reprezentantul R.P.R., Mircea Petrescu, a subliniat printre altele, că volumul global al schimburilor comerciale ale Romî- niei a crescut în 1961 cu 17 la sută față de anul precedent. Rezultatele comerțului exterior cu țările Europei occidentale prezintă o creștere de aproximativ 38 la sută în 1961 față de 1960. Intensificarea schimburilor comerciale ale Romîniei a arătat vorbitorul, a devenit posibilă prin creșterea potențialului economic al țării noastre. Dezvoltarea complexă, multilaterală a economiei naționale a R. P. Romîne reprezintă baza solidă a dezvoltării comerț nostru exterior.Sîntem de părere, a spus în tinuare vorbitorul, că organele sidiare ale Comitetului pentru voltarea comerțului au desfășurat o activitate pozitivă, dar comitetul

■fuluicon- sub- dez-

ROMA. La 30 aprilie acad. prof. 
Mihail Ralea, care a participat la 
lucrările Conferinței interparlamen
tare de la Roma, a conferențiat la 
Academia Națională dei Lincei des
pre „Sociologia succesului“. Confe
rința a fost audiată cu mult interes. 
Tot la 30 aprilie a avut loc la Uni
versitatea din Roma în aula Facul
tății de Inginerie, conferința profe-sorului universitar Corneliu Penescu,

cu tema: „Unele aspecte tehnico-ști- 
ințifice ale automatizării în R. P. Ro- 
mînă“.

ALGER. Ca urmare a atentatelor te
roriste ale O.A.S. tn cursul zilelor de 
marți și miercuri în Algeria au fost ucise 
peste 30 de persoane și rănite alte 150. 
în dimineața zilei de 2 mai O.A.S. a 
săvîrșit o crimă monstruoasă în portul 
Alger plasînd un automobil încărcat 
cu explozibile la intrarea în docuri, la 
ora cînd muncitorii algerieni intrau la 
lucru. Explozia vehiculului a avut drept 
urmare 17 morți și peste 100 răniți.

MADRID. Agenția France Presse relatează că la 2 mai 5.800 de muncitori și funcționari de la șantierele de construcții navale din Bilbao (Spania) au declarat grevă în sprijinul revendicărilor lor de mărire a salariului și de încheiere a noului contract colectiv.
GENEVA. La 2 mai a sosit la Geneva U Thant, secretarul general provizoriu al O.N.U. U Thant va anuală a Co-participa la sesiunea

Delegați ai minerilor din întreaga Japonie sosiți la Tokio pentru a cere Îmbunătățirea condițiilor lor 
muncă și de trai. In fotografie : Iată-1 în fața Ministerului Muncii.

DELHI 2 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la 2 mai în Camera Populară a Parlamentului indian, primul ministru Nehru a declarat că tratativele pentru dezarmare, care au loc în prezent la Geneva, constituie cel mai important eveniment internațional. Guvernul Indiei, a spus el, acordă o mare însemnătate preîn- tîmpinării pericolului unui război mondial și înfăptuirii dezarmării. Nehru a declarat că unii oameni se gîndesc la război pentru a. obține profituri de pe urma cursei înarmărilor.

Dezarmarea are o însemnătate vitală, a spus în continuare primul ministru, și ea trebuie să fie înfăptuită. în prima etapă a înfăptuirii dezarmării generale și totale trebuie să se obțină încetarea experiențelor nucleare. Nehru a condamnat reluarea experiențelor nucleare de către S.U.A. și și-a exprimat regretul în legătură cu faptul că propunerea țărilor neutre îndreptată spre interzicerea experiențelor nucleare nu a fost adoptată.
■o«o

Sfidînd opinia publică mondială

S. (J. A. vor efectua noi experiențe 
nucleareNEW YORK 2 (Agerpres). — TASS. Comisia pentru energia atomică a S.U.A. a comunicat că în lunile iunie sau iulie Statele Unite vor efectua deasupra insulei Johnston din Oceanul Pacific trei explozii nucleare la mare înălțime.Potrivit celor relatate de comentatorul științific al ziarului „New York Times“, Walter Sullivan, una din exploziile proiectate va fi efectuată cu o bombă cu hidrogen în spațiul cosmic, scopul ei fiind „să se verifice însemnătatea ei militară". ASe presupune, scrie Sullivan, că în urma exploziei urmează să se formeze un nor uriaș de electroni

coordonarea acti- specializateîn Republica aleSo- me- sînf
mitetului pentru vității. organelor O.N.U.

MOGADISCIO.malia a sosit un grup de șapte dici sovietici. Printre aceștia chirurgi și terapeuți. Medicii sovietici vor lucra la spitalele din diferite provincii ale Republicii Somalia.
TOKIO. Observatorul astronomic 

din Tokio a anunțat că un astronom 
din Japonia de vest a fotografiat la 
29 aprilie o nouă cometă. Această 
cometă este situată în colțul din 
stingă de jos al constelației Cas
siopeia.

SAN SALVADOR. La 30 aprilie, în Salvador au avut loc alegeri prezidențiale la care a fost propus numai candidatul juntei militare guvernamentale. După cum anunță corespondentul din San Salvador al agenției Prensa Latina, poporul, în semn de protest, a răspuns prin demonstrații împotriva actualului regim, iar la a- legeri a participat un număr neînsemnat de alegători. Președinte a fost ales colonelul Julio Rivera, membru al juntei militare, reprezentantul aripei de extremă dreaptă.

care „va întrerupe cel puțin cîteva ore legătura radiofonică pe undele de înaltă frecvență“.
*LONDRA 2 ’ (Agerpres). — Comunicatul Comisiei pentru energia a- tomică a S.U.A. a stîrnit indignarea oamenilor de știință englezi.Profesorul Bernard Lovell, directorul Observatorului radio-astrono- mic. „Jodrell Bank", a declarat unui corespondent al agenției Associated Press că va protesta împotriva acestui plan.

„Toți oamenii de știință, a spus 
el, care doresc să studieze în mod 
aprofundat caracterul sistemului so
lar, vor fi consternați de hotărîrea 
americanilor de a efectua o explo
zie nucleară într-o zonă a Cosmo
sului, care în prezent este studiată 
amănunțit de astronomi și geofizi
cieni“.Profesorul Martin Ryle de la catedra de radio-astronomie a Universității din Cambridge și membru al Societății regale, și-a exprimat regretul în legătură cu faptul că o a- semenea măsură se întreprinde fără consultări pe plan internațional.Astronomul Patrick Moore a condamnat de asemenea, experiențele pe care S.U.A. se pregătesc să le efectueze.In Camera Comunelor știrea despre pregătirea acestor experiențe a stîrnit protestele laburiștilor.Unii membri ai Camerei Comunelor au cerut insistent să se stabilească dacă guvernul englez a a- vut cunoștință de acest plan de experiențe, atunci cînd a autorizat pe americani să folosească insula Christmas, aparținînd Angliei.

Laburistul Shinwell, fost ministru 
de război a calificat experiențele 
care urmează să fie efectuate drept 
o „insultă adusă civilizației".

Laburistul Sydney Silverman a 
declarat că efectuarea experiențe
lor proiectate constituie un act ne
săbuit.Ministrul afacerilor interne, Butler, s-a eschivat să dea un răspuns la toate aceste întrebări.

Puternice demonstrații împotriva 
dictaturii Sui Saiazar

• Poliția a atacat cu brutalitate 
pe manifestanți • S-au înregistrat 

morți și rănițila 1 Mai a o puternică avut de- Co-

LISABONA 2 (A- gerpres). — Răs- punzînd la chemarea forțelor patriotice din Portugalia, în frunte cu partidul comunist, loc la Lisabonamonstrație a oamenilor muncii, respondentul agenției France Presse relatează că manifestanțli au 
parcurs străzile principale ale ora
șului scandînd : „Jos Salazar", „Ne 
este foame“, „Asasini 1", „Asasini 1". Poliția a intervenit cu brutalitate trăgînd cu mitraliere în ^manifestanți și aruncînd grenade lacrimogene. Manifestanții au ripostat apărîndu-se cu pietrele de pavaj. Pentru a nu fi striviți de camioanele poliției care se năpusteau cu viteză asupra demonstranților, aceștia au ridicat bar

uneleReuter că în
ricade pe străzi.Agenția relateazăurma acestor demonstrații au fosl răniți, dintre caremorți și mulți în infernali

Press relatează că demonstrația de 
1 Mai de la Lisabona a lost una 
dintre cele mai puternice acțiuni ale 
forțelor democratice din Portugalia, 
după 1 Ianuarie cînd un grup de 
patrioți au încercat să ocupe cazăr
mile din orașul Be|a.Agențiile relatează de asemenea că în orașul Porto au avut loc la 1 Mai puternice demonstrații ale oamenilor muncii. Poliția călare a împrăștiat cu brutalitate pe demonstranți. Numeroase persoane au fost rănite.

zeci destare foarte gravă au fost la spitale. Associated
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