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Asistentă tehnică corespunzătoare
în toate schimbărileUnul din factorii care permit creșterea indicilor de utilizare a agregatelor siderurgice și, în mod special, a indicilor de calitate ai producției de oțel este asigurarea unei bune asistențe tehnice în toate schimburile. In condițiile creșterii continue a tehnicității producției, cînd practica pune din plin o serie de probleme complexe legate de promovarea tehnologiei moderne, sporește nemăsurat rolul a- 'sistenței tehnice la fiecare loc de , \muncă. Inginerii și maiștrii de schimb — cei în sarcina cărora cade, în principal, acordarea asistenței tehnice — trebuie să-și facă în permanență simțită prezența în toate fazele de producție, să ajute cu priceperea și cunoștințele lor la rezolvarea tuturor problemelor tehnice ivite, la aplicarea în bune condiții a tehnologiei moderne.Uzina noastră produce o bună parte din oțelurile speciale și aliate necesare industriei constructoare de mașini. în ultimul timp, colectivul de muncă al secției noastre a obținut un șir de realizări însemnate în domeniul elaborării unor oțeluri noi, de calitate superioară. împreună cu Institutul de cercetări metalurgice, colectivul secției a pus la punct tehnologia de fabricație a unor oțeluri speciale : s-au obținut mărci de oțeluri fabricate pentru prima dată la noi în țară. An de an a crescut cantitatea de oțel pentru rulmenți atît de necesar economiei noastre . naționale, obținîndu-se în această privință rezultate comparabile cu cele obținute de către țările cu tradiție în producerea unor asemenea oțeluri. Succesele obținute de colectivul nostru au fost posibile datorită, fără îndoială, creșterii permanente a nivelului de pregătire tehnic-profesională a muncitorilor, maiștrilor și inginerilor.Uzina noastră dispune acum de cadre de muncitori cu o bună calificare. Toți oțelării sînt absol venți ai școlilor profesionale de specialitate, posedînd temeinice cunoștințe tehnice necesare conducerii competente a proceselor tehnologice. Cei mai calificați dintre ei participă la un curs de specializare, însușindu-și cu interes cunoștințele predate pe care le aplică în activitatea practică de elaborare a oțelurilor. Mulți pot rezolva cu succes problemele tehnice ivite în procesul de elaborare a celor mai pretențioase oțeluri. Cu toate acestea — și tocmai pentru a completa în mod armonios și a îmbogăți continuu cunoștințele tehnice ale muncitorilor —- noi punem un mare accent pe îmbunătățirea substanțială, în cadrul fiecărui schimb, a asistenței tehnice acordate la locul de muncă. La noi asistența tehnică este asigurată în toate schimburile de către și de ției.De rîtor procesului de producție îl au maiștrii. De modul cum maistrul știe să organizeze munca, de grija pe care o manifestă pentru folosirea tehnicii și pentru creșterea de cadre cu înaltă calificare, depinde, în mare măsură, întregul mers al . producției. în cadrul secției, toate schimburile sînt încadrate cu maiștri cu o pregătire corespunzătoare, oameni care au absolvit diferite școli de specialitate. Aproape toți maiștrii de schimb au o îndelungată activitate practică, lucru ce le permite să pătrundă cu succes în toate tainele meseriei. Cunoștințele căpătate la cursurile de specializare îi ajută să rezolve în bune condiții majoritatea problemelor noi ce se ivesc în procesul complex al producției de oțel. Printre cei mai harnici și pricepuți maiștri care lucrează în schimburi,
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maiștrii, inginerii de schimb colectivul de ingineri ai sec-bună seamă că un rol hotă- în desfășurarea cu succes a

amintim pe Mihai Blag, Cornel Bența, Iosif Uțiu și alții.Activitatea schimburilor este condusă de cîte un inginer, de specialitate oțelar, care, cu pregătirea sa superioară, întregește asistența tehnică necesară • bunei desfășurări a producției. în acest fel —ținînd seama că în fiecare schimb lucrează un număr egal de maiștri și ingineri — s-au creat condiții pentru elaborarea curentă a tuturor oțelurilor pretențioase pe întreg parcursul celor 24 de ore ale zilei calendaristice. Activitatea în schimburile de noapte nu este cu nimic mai prejos decît cea din schimburile de zi.Toate șarjele de oțel sînt elaborate de către topitorul-șef, ajutat de ceilalți topitori, sub directa supraveghere a maiștrilor. Prin grija maiștrilor se asigură condiții optime pentru elaborarea fiecărei șarje în parte. Țin să subliniez că avem topitori și prim-topitori — cum sînt Simion Tătaru, Vasile Pașca și alții — care au cunoștințe bogate despre elaborarea oțelurilor speciale și care, ajutați de maiștrii de schimb, au izbutit să realizeze cu succes o serie de mărci noi de oțeluri cu o tehnologie de producție foarte complexă.Dacă se ivesc fenomene' deosebite, ce depășesc cunoștințele maistrului, este consultat inginerul de schimb, care dă soluțiile necesare. în afară de aceasta, inginerii de schimb se ocupă de studiul unor procese tehnologice noi și urmăresc aplicarea întocmai a proceselor tehnologice stabilite.La noi, primele șarje de oțeluri care se pun pentru întîia oară în fabricație sînt elaborate în prezența grupului de ingineri din conducerea secției care, bineînțeles, au stabilit în prealabil condițiile tehnologice de elaborare și turnare. Pe baza observațiilor făcute în timpul șarjelor experimentale, împreună cu maiștrii și tehnicienii din cadrul schimburilor, corpul tehnic din conducerea secției stabilește tehnologia finală. De asemenea, colectivul .„cprpului. tehnic., din secție studiază și rezolvă probleme legate de îmbunătățirea proceselor tehnologice existente, în scopul ridicării indicilor de folosire a agregatelor și pentru îmbunătățirea calității produselor. în prezent, de pildă, noi am terminat o nouă tehnologie pentru elaborarea oțelului de rulmenți pe baza celor mai noi realizări ale tehnicii.Colaborînd strîns, în toate fazele de producție, îmbinînd armonios experiența practică și cunoștințele teoretice căpătate în școală și la cursurile de specializare, muncitorii, tehnicienii și inginerii din secția noastră sînt hotărîți să perfecționeze mereu tehnologia producției, să asigure, pe această bază, creșterea continuă a producției de oțeluri speciale atît de necesare industriei noastre constructoare de mașini. îmbunătățirea calitativă a asistenței tehnice în toate schimburile rămîne unul din mijloacele principale care ne permit să ne îndeplinim cît mai bine sarcinile ce ne revin. Vom acorda și în viitor toată atenția acestei activități, convinși că aceasta va duce la obținerea unor noi și noi succese în munca noastră.

Uzinele metalurgice „Grivița" 
din Capitală. Colectivul secției 
laminor-cald din cadrul aces
tei întreprinderi a dat în primul 
trimestru al anului o cantitate de 
400 tone laminate peste plan. In 
luna aprilie, muncitorii și tehni
cienii de aici și-au depășit, de a- 
semenea, simțitor sarcinile de 
plan. Printre echipele care s-au 
evidential în mod deosebit în ca
drul întrecerii so numără și cea 
condusă de maistrul Gheorghe 
Șerban.în fotografie: Maistrul Gh. Șer
ban discutind cu o parte din 
membrii echipei despre calitatea 
unui produs laminat destinat 
construcției de mașini agricole.

Ritm
Ia lucrările agricole

Ing. DAVID TEODOR 
șeful secției oțelărie 

Uzinele „Industria Sîrmii" 
din Cîmpia Turzii

Eficacitatea forajului cu turbinaSondorii întreprinderii de foraj din Rm. Vîlcea obțin succese importante în extinderea forajului cu turbina care a atins în anul acesta 55 la sută din volumul total de foraj.Aplicînd forajul cu turbina și realizînd viteze de lucru sporite, brigăzile de foraj din această întreprindere au terminat recent săparea cîtorva sonde cu 8—13 zile înainte de termen, obținînd economii în valoare de peste 150.000 lei la fiecare sondă.
Concursul pionierilor și elevilor

SUCEAVA (coresp. „Scîn
teii"). — Pe scenele Teatru
lui de vară, în sălile „Ciprian 
Porumbescu” și clubului 
„Străduința" din Suceava a 
avut loc recent faza regio
nală a concursului cultural- 
artistic al pionierilor și ele
vilor. La concurs au parti
cipat un mare număr de for
mații corale, de dansuri, de

teatru, orchestre și soliști in
strumentali și vocali — în 
total peste 1.500 elevi și pio
nieri.

Au 
școlii 
Capul
Moldovenesc, echipa de dan
suri a școlii de 8 ani din 
comuna Corni, orchestra de 
copii din Botoșani și altele.

ocupat locul I corul 
de 8 ani din cartierul 
Satului din Cimpulung

EXPOZIȚIE 
DE ARTĂ

POPULARĂ
BAIA MARE 

(coresp. „Scîn
teii“). — în o- 
rașul Baia Mare 
s-a deschis o ex- 
pozifie de artă 
populară. în ca
drul ei sînt pre
zentate costume 
nationale, cusă
turi și diferite o- 
bieefe din lemn 
și ceramică gru
pate pe princi
palele zone et
nografice ale re
giunii. Mai sînt 
expuse aproape 
100 lucrări de 
pictură, grafică 
și sculptură, re
alizate recent de 
artiști plastici 
băimăreni.

Confecții pentru semestrul IIAstăzi, la Fabrica de confecții și trico- taje-București încep contractările de confecții — între industrie și comerț, pentru semestrul doi al anului. în vederea acestor contractări, fabricile de confecții au
ÎNSEMNĂRIDE REPORTER

In regiunea Banat Se însămînțează
ultimele suprafețe cu porumbTIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). în regiunea Banat se însămînțează ultimele suprafețe cu porumb. în zilele de 1 și 2 mai s-a lucrat în toate raioanele regiunii. în ziua de 1 Mai s-au însămînțat 8.445 acum, 137 gospodării gospodării de stat au plet însămînțările.Arad, Sînnicolau Mare și Timișoara această lucrare este pe terminate.

hectare. Pînă colective și 17 terminat com- în raioanele

Totodată s-a trecut și la executarea. lucrărilor de îngrijire a culturilor. Colectiviștii din brigăzile I-a și a IlI-a de cîmp de la gospodăria colectivă din Semlac, au ieșit în a- ceste zile la prășitul sfeclei do hăr. Muncind cu hărnicie, ei reușit să execute prașila I-a la cla de zahăr pe o bună parte cele 50 hectare.
za- au sfe- din

în pragul încheierii campaniei de însămînțări
CLUJ (coresp. ’„Scînteii“). — în pentru terminarea cît mai grabnică 

gospodăriile de stat și colective din 
regiunea Cluj se muncește de zor

realizat modele sezonul toamnă,
1.300 pentru vară,circanoi de iarnă. Printrenoile modele se află confecții din țesături fantezi, confecții căptușite cu blănuri tricotate, bluze. Toate aceste produse sînt

realizate într-o mare varietate de culori.în cursul lunii mai și începutul lunii iunie vor avea loc contractările între industrie și comerț pentru țesături, tricotaje, încălțăminte, articole de sticlărie etc.

Raion fruntașTG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“-). — Hotărîți să. asigure recolte tot mai bogate, colectiviștii, mecanizatorii din gospodăriile de stat și S.M.T. din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară intensifică muncile agricole de primăvară. Pînă acum în regiune au fost însămîntate 125.655 hectare.în raionul Luduș, raion fruntaș la însămînțări, s-au semănat 30.392 ha din care 19.000 ha cu porumb. Numeroase gospodării colective din raion ca cele din Căpușu, Grebenișul de Cîmpie, Miheșul de Cîmpie și altele au reușit să termine complet semănatul porumbului,— ■ ------------- —*

a însămînțărilor. în regiune s-au 
însămînțat peste 80 la sută din su
prafețele planificate. Raioanele Aiud, 
Dej, Gherla, Huedin și Turda se află 
în pragul încheierii campaniei de 
însămînțări.

Zeci și zeci de gospodării colecti
ve din regiune, ' printre care Rădești, 
raionul Aiud, Plăești, Luncani, raio
nul Turda, Mănăstirea, Sînmărghita, 
raionul Dej, și multe altele au termi
nat însămînțările.

La prășitul florii soarelui și al sfeclei de zahăr ’
ALEXANDRIA (coresp. „Scînteii“).— 

Buna organizare a muncii, folosirea 
mașinilor agricole și a atelajelor au fă
cut ca semănatul culturilor de primă
vară la gospodăria colectivă din Vi- 
tăneșfi să se facă la timp. Floarea- 
soarelui, porumbul au și răsărit.

Inginerul agronom al gospodăriei, 
Vladimir Popescu, a controlat zilnic 
starea de vegefafie a culturilor. La in
dicația lui, zilele trecute s-a începuf 
prășitul florii-soarelui. Antrenați în în
trecerea socialistă colectiviștii au reușit 
să termine prima prașilă pe cele 150 
ha cu floarea-soarelui. Fruntașă e bri
gada a lil-a condusă de Marin Chivu.

★
ORADEA (coresp. „Scînteii“). — De 

cîteva zile, toate brigăzile de cîmp 
din gospodăria colectivă din Madăras 
lucrează la prășitul sfeclei de zahăr.

Începînd de ieri dimineață și la gos
podăria colectivă „Viață Nouă“ din 
Sînfana s-a efectuat prașila l-a pe 
zeci de hectare cultivate cu sfeclă de 
zahăr. Această lucrare a f.osf efectuată 
de asemenea la gospodăriile colective 
din Olari, Nădab, Caporal Alexa și al
tele. Colectiviștii din raionul Criș au 
prășit pînă acum mai bine de 400 hec- 

cultivate cu sfeclă de Zahăr.

despre Re-Cînd auzi vorbindu-se șița, gîndul te poartă aproape involuntar la ceea ce are ea mai reprezentativ — la industria acestui oraș, în care siderurgia și ramura prelucrătoare se dezvoltă deopotrivă. însă de la un timp încoace Reșița mai sugerează și o altă imagine — aceea a unor șantiere de construcții larg desfășurate. în cele două noi cartiere ale sale, —Lunca Pomostului și Moroasa — se construiește mereu : dispar aici schelele, pentru ca ele să reapară diat în altă parte. ime-

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — Mecanicii și fochiștii depoului C.F.R. Brașov au reușit să realizeze însemnate economii de combustibil. De la începutul anului și pînă acum, față de norma zilnică, au fost înregistrate aproape 4.700 tone combustibil convențional economisit. Printre cei ce s-au evidențiat în mod deosebit în economisirea combustibilului se numără mecanicii și fochiștii Vasile Damian, Gheorghe Critu, Virgil Pora, Ion Babolicu, Ion Ciucă, Alexandru Andraci, Ion Turcuș alții. Și
Produse refractare 

peste plan
în cele patru luni ce au trecut din 

acest an, la fabrica „Refractara“ din 
Aleșd, regiunea Crișana, s-au dat cu 
aproape 1.000 tone mai multe pro
duse refractare decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Sporul de producție s-a realizat 
în primul rînd, pe seama creșterii 
vitezei de ardere a cărămizilor re
fractare. în același timp a fost re
dus consumul de combustibil, obți- 
nîndu-se economii în valoare de 
&0.000 lei,

jată, așa construim noi" — vrea parcă să spună șeful de bri
gadă Dumitru Bungărdeanu, privind noile construcții ale Reșiței de azi. 

(Foto : M. Andreescu)

Reșița nouă are ceva din priveliștea, din aerul stațiunilor de munte. Din șoseaua care șerpuiește spre CÎInic se văd cum nu se poate mai bine construcțiile Luncii Pomostului. Ceva mai îndărătul lor, pe o costișă de deal, la fel ca pe un fundal de tablou, cartierul Moroasa se întinde maiestuos, dominînd cu cele 'trei mari blocuri-turn cu opt etaje fiecare, ca în cele mai noi peisaje urbanistice din țară. Ceea ce era, în urmă cu șase-șapte ani, doar o tendință, azi a devenit realitate : scăpată din strînsoarea dealurilor care o împrejmuiesc, Reșița s-a revărsat pe cîmpie, separîndu-se de oțelării și furnale, dezvoltîndu-se în aerul curat și liniștit al meleagului bănățean. Oțelarul stă la etajul opt și de aici adună în priviri întreaga așezare ridicată de puterea populară, ca o mărturie a grijii partidului pentru om. Intr-un singur an — din aprilie trecut pînă în aprilie curent — s-au construit aici 12 blocuri cu cîte 4 etaje.Intr-uha din aceste dimineți de „primăvară o comisie de tehnicieni, avînd în frunte pe directorul Trustului regional de construcții, urcă schelele blocului unde lucrează Dumitru Bungărdeanu, cu brigada lui. Omul acesta, bine legat, oacheș, în ușoară încărunțire, care lucra în că- toju^ 7e,r^' l0'.a îh narea fundației, la finisaje pe dina- ,Bine ar fi fără. Constructorul — întreprinderea de construcții și montaje Craiova — are de clădit și predat la cheie numai în acest an, aproape 550 apartamente.Sînt, uneori, situații și împrejurări din care încă de șantierul tă, în— mecanizarea. Utilajele grele de ridicare și transport pe orizontală sînt elementul dominant. Lîngă toate blocurile mari, aflate în lucru, se văd puternice macarale purtînd pe deasupra materiale de construcții. Planșeele blocurilor se construiesc din fîșii de beton prefabricate, fapt care impulsionează ritmul ; autobasculantele ies încărcate de la cele

întîmpinare, glumind :fost să ne anunțați, aveam vreme să scuturăm prin casă". Toți au rîs veseli și i-au întins . mîna. Comisia a trecut prin toate etajele, a cercetat cu atenție fiecare lucrare. Muncă de calitate 1 La o oră după plecarea comisiei, omul aflat în trecere prin Moroasa asculta cîn- tecul care se rostogolea la vale de pe schelele blocului în construcție pe un tăpșan. Bungărdeanu mînuia mistria și cînta. îl stîrnise lauda. Directorul trustului l-a felicitat, spu- nîndu-i : „L-am adus pe tovarășul să vadă cum lucrezi" — și arătă spre un om vîrstnic, (un tovarăș din comisia de recepție a sfatului popular orășenesc), care se grăbi să a- dauge : Oameni ca dumneavoastră aduc multă cinste meseriei.Firește, Bungărdeanu a roșit de plăcere. Inima este mereu simțitoare la un cuvînt de laudă. Șe-

ful de brigadă muncește pe șantierele Reșiței de aproape zece ani șl în tot acest timp n-au fost împrejurări în care el să-și plece privirea la trecerea unei comisii de recepție. Laolaltă cu tori de pe lucrat te începfle. Laolaltă cu alțl trei constructori de pe șantier, Bungărdeanu a lucrat basorelieful care împodobește în exterior clădirea noului teatru din marea construcție a Palatului cultural din Reșița.
Pe fundal — macaralePentru Craiova, strada Unirii este ceea ce era Floreasca pentru București, în urmă cu trei-patru ani. Un imens șantier s-a deschis în această parte a orașului, atrăgînd aici, ca un magnet, oameni de șantier sau amatori dornici să surprindă momente esențiale în transformarea peisajului craiovean. Blocuri înalte și frumoase, cu apartamente confortabile au apărut de o parte și de alta a străzii.Poate este vorba de cartier nou sau chiar — un ansamblu porțiile unui orășel de provincie. Fapt e că de la deschiderea șantierului și pînă acum s-au atacat lucrările la 1.417 apartamente. în multe s-au și mutat de-acum locatarii, în timp ce alte blocuri se găsesc în stadii de lucrări diferite, de la for

poți trage o concluzie netă la cea dintîi privire. Pe acesta, pregnantă, eviden- organizarea muncii este

ȘT. ZIDĂRIȚA

(Continuare în pag. Il-a)

Mecanizatorii de la S.M.T. Aiud dau un puternic ajutor colectiviști
lor în lupta pentru recolte bogate. în fotografie : tractoriștii fruntași 
Gheorghe Peret șl Paul Tocacî, care au executat la timp și do bună cali
tate semănatul culturilor pe tarlalele G.A.C. din comuna Unirea, raio
nul Aiud.

F 
■ r CANCELARUL FEI' DERAL AL REPUBLI- 

( Cil AUSTRIA, Alfons |- Gorbach, va face o ( vizită oficială în ( U.R.S.S., în a doua ju- j- mătate a lunii iunie ( 1962 la invitația pre- f ședintelui Consiliului } de Miniștri al U.R.S.S., ( N. S. Hrușciov.j- CONGRESUL TINE- f RETULUI AFRICAN a 1 adoptat hotărîrea de } a crea o singură or- ( ganizație de tineret ( pentru întreaga A- j- frică — Conferința Ti- ( neretului African.
( FEDERAȚIA SIND!- 
( CALA MONDIALĂ a f dat publicității un

protest în numele celor 120 milioane membri ai F.S.M. împotriva experiențelor atomice americane în atmosferă în regiunea Oceanului Pacific.
ÎN ALGERIA la 2 mai și-au pierdut viața 110 persoane în urma delor O.A.S.
CEIdin Asturia (Spania) au hotărît să continue lupta pînă la satisfacerea revendicărilor lor.
O DELEGAȚIE GU

VERNAMENTALĂ A 
INDONEZIEI, în frunte

atacurilor ban- f as ciste din
60.000 mineri

cu di. Subandiio, loc- j țiitor al ministrului J prim și ministru al a- 1 facerilor externe, a j sosit la Moscova. J
PREȘEDINTELE BRA

ZILIEI, Joao Goulart, luînd cuvîntul la mitingul de 1 Mai de la combinatul metalurgic „Volta Redonda", a subliniat necesitatea efectuării unei serii de reforme în țară. Pentru dezvoltarea țării, pentru eliberarea ei economică, a sublf- niat Goulart, sînt necesare reforme radicale. Potrivit afirmațiilor sale, reforma a- grară nu mai poate fi amînată.
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Cursa racii

la

aveam ds condus

de

I. DUMÏTRIU

FOTBAL

Tot pen- fost crea- expunere

Selecționata de fotbal a categoriei A 
va susține astăzi de la ora 18,45 pe sta
dionul Republicii un meci cu echipa bra
ziliană Gremio Porto Alegrense. în des
chidere Ia ora 17, lotul B va juca cu io
tul de tineret.

GEORGE GEORGESCU artist al poporului

im-cu îm-

rețeaua fost înzestrată cu uti- valoare se ridică la milioane lei.

co- do- fri- ma-
Pe scurt

CEREPOVICl (U.R.S.S-1 
DIN NOU ÎNVINGĂTOR

păstreze vie

Govora. Oameni ai muncii la odihna. (Foto : R. Cosim)
■o ©o------------

avui plăcerea de a 
mă găsi alături de 
Haciaturian, Karaev, 
Kogan, Principe, 
Szigefy și alții. Ne-a 
uimit pe toți ni- 

concurenjilor și, măr- 
selecționării celor mai 
înir-adevăr grea; ne-a

s-a a- de ali- meca-
să

compozitor, con- 
loc de frunte 

internațională prin 
cîștigat-o de la 

care a 
s-au 

o lună, 
vioară, 
cu a- 

care a

Dezvoltarea continuă a comerțului socialist din țara noastră, extinderea pe scară largă a formelor noi, economice și rapide de servire impun perfecționarea continuă a muncii în unitățile comerciale. Printre acestea se numără și înzestrarea lor cu utilaje șl mobilier comercial la nivelul tehnicii moderne, pe această cale realizîndu-se îmbunătățirea continuă a servirii populației și reducerea cheltuielilor de circulație. în ultimii ani, comercială a laje a căror circa 500 deDotarea unităților comerciale cu utilaje se face potrivit specificului acestora. Astfel, în unitățile alimentare cu autoservire a apărut mobi-. lier executat din metal, lemn și material plastic. în culori variate, care dă posibilitatea prezentării corespunzătoare a mărfurilor, tru acest tip de unități au te vitrine frigorifere cu deschisă.O deosebită atenție cordât utilării unităților mentație publică ; au fost nizate în cea mai mare parte operațiile din laboratoare prin introducerea roboților de bucătărie, de carmangerie și de cofetărie, a mașinilor de curățat și tăiat zarzavaturi, a mașinilor electrice de tocat carne și altele. Totodată, restaurante, fetării. bodegi, bufete au fost täte, printre altele, cu vitrine gorifere, cu conservatoare și șini de fabricat înghețată, baruri de bere, express-uri pentru fabricat cafea filtru, au fost puse în funcțiune automate pentru desfacerea băuturilor, sucurilor și gustărilor ; în unitățile de alimentație publică cu autoservire au fost amenajate linii continue.O serie de întreprinderi din țara noastră au reușit să-și. însușească într-un timp relativ scurt fabricația unor utilaje comerciale complexe, a căror calitate s-a îmbunătățit de la un an la altul.în momentul de față, în unitatea speciilizată din cadrul Ministerului Comerțului Interior se lucrează la noi utilaje. La I.I.S. „Frigocom" București se experimentează prima serie de agregate frigorifere capsulate de tip comercial.Cu toate succesele obținute, coir»- structorii de mobilier și utilaj comercial mai au multe de făcut, îndeosebi în ceea ce privește îmbunătățirea calității. Uneori datorită neprelucrării respunzătoare metalului și respectării tehnologiei de vopsire, pelicula colorată, aplicată ne părțile metalice ale u- nor piese, nu aderă așa cum ar trebui. Nu sînt folosite uscare la care au o rezistență și aspect mai cut, iar elementele de construcție din oțel nu
vopsele cu cuptor, mare un plă-

au început lucră- 
vioară sub preșe-

nici acesta consi- nu dau întotdeau- continuarea aces- vorbim, va începe construcția altuia,

Afirmînd aceasta, teh- Nicolae Hartman, șeful din Arad, are în vede-

care de șan-
Jntreprlriderea „Tehnöfrig"“CluJ 

dezvoltă producția de utilaje irl- 
gorlfera alît pentru necesitățile 
cornerțultll, cit șl pentru cele ale 
industriel. Iată, !n fotografie, pe
ing'nerul Dorin Uloreanu, pe teh
nicianul Iosif Lambing șt pe 
montatorul Dumitru Bora urmă
rind funcționarea unui compresor 
in timpul rodajului.

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe Obligațiuni cu cîștigufi 

TRAGEREA DE BAZA
DIN 30 APRILIE 1902

întreg. 
obligațiunilor 
100 Iei, 50 lei 
respectiv 1/8

• r a

ESS

Oblig
clștiurfloare

Valoarea 
cîçlitîüHlôr

Seria Nf Parțială Totală

1 iO.929 16 75.000 75.000

1 40.507 16 50.000 50*000

1 02.624 38 25.000 25.009

1 39.479 21 10:000 10.000

1 11.619 44 5.000
1 12.340 49 5.000
1 20.779 47 5.000
1 47.837 31 5.000
1 48.373 46 5.000
1 53.271 43 5.000
1 56.440 20 5.000
1 59.851 01 5.000 40.000

Ternii
nația
seriei

2.000
60 577 28 2.000
60 759 28 2.000 360.000
60 908 04 —

600 08 20 800
600 86 22 800
600 86 44 800 1.440.000

1.992 TOTAL ! 2.000.000

Talon nr. 9 fftSă)
CîȘtlgurlle revin întregi 

de 200 lei. Obligațiunile de 
și 25 leșf, primesc 1/2, 1/4
din cîștlgurlle de mal sus. în care este 
cuprinsă șl Valoarea nominală a obliga
țiunii cîștlgătoare.

Plata cîștigurllor se face prin casele 
raionale de economii șl agențiile C.E.C. 
descentralizate.

aslgu-© La tragerea de amortizare a
rărilor mixte de persoane A.D.A.S. din 
30 aprilie 1962 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

A.Z.P., W.A.G., A.Y.Y., P.N.N., O.Z.K., 
’A..A.H., P.P.C., E.K.X. 

întotdeauna bine nichelate. De asemenea, la automatele de protecție a electromotoarelor, livrate de întreprinderea „Electroaparataj"-București mai apar cîte odată defecțiuni. Rețeaua comercială va fi înzestrată în continuare cu un mare număr de utilaje șl cu mobilier modern. Cred că. în ceea ce privește producția, merită atentie introducerea în fabricație a unor utilaje de mare productivitate semiautomate șl automate, tipizarea celor mai reușite piese și mașini, folosirea pe scară mai largă a materialelor plastice, a vopselelor rezistente la lovituri etc., măsuri care să meargă paralel cu concentrarea producției în întreprinderi specializate.Pentru întreținerea utilajelor comerciale, au fost create în toate regiunile ateliere sau întreprinderi specializate. Totodată, au fost formate cadre de mecanici frigotehniști. mecanici pentru case de marcat, iar în școlile profesionale se predau cursuri privind dotarea tehnică a comerțului. De mare folos ar fi completarea programei analitice a școlilor profesionale care pregătesc lucrători calificați pentru comerț, cu noțiuni mai temeinice despre mașinile cu care lucrează. Un ajutor substanțial l-ar aduce dotarea laboratoarelor acestor școli cu utilaje, pentru ca elevii să se deprindă cu construcția și cu mînui- rea lor.în toate regiunile există încă portante rezerve care, folosite spirit gospodăresc, pot duce la • bunătățirea modului de exploatare a utilajelor comerciale. îndeosebi în regiunile Banat, Cluj, Ploiești — nu s-a asigurat anul trecut funcționarea permanentă a tuturor mașinilor și aparatelor. Socotesc că ar fi nimerit ca în fiecare regiune starea utilajelor să fie analizată de către direcțiile comerciale, luîndu- se măsuri pentru mai buna lor gospodărire.Acestea sînt cîteva din problemele ce se pun în legătură cu utilajele comerciale, de a căror rezolvare depinde, în bună măsură, ridicarea activității comerțului la nivelul cerințelor oamenilor muncii.
Ing. GH. DORIN VIERU 

din Ministerul Comerțului Interior

Unul din principalii factori cate ajută școala îh activitatea de instruire și educare a elevilor este familia. E unanim recunoscut faptul că numai printr-o strînsă colaborare a cadrelor didactice cu părinții elevilor, prin continuarea și completarea acasă. în familie, a muncii educative dusă în școală se poate asigura creșterea și educarea comunistă a tinerei generații.Școala noastră este situată în- tr-un cartier muncitoresc, părinții elevilor — în marea lor majoritate— lucrează în întreprinderile petroliere din oraș : cei mai mulți dintre ei sînt cunoscuți în întreprinderi ca oameni harnici, cu dragoste și interes pentru munca pe care o îndeplinesc. Preocuparea noastră principală a fost și rămîne aceea de a-i ajuta pe părinți să înțeleagă tot mai temeinic că împreună cu școala răspund în fața societății de felul cum sînt pregătiți pentru muncă și viață fiii și fiicele lor. Și nu numai atît. Ne străduim permanent să le facem cunoscut părinților conținutul activității școlare, formele și metodele de educație pe care le folosim, și ii sfătuim cum pot continua acasă activitatea dusă de școală pentru a realiza unitatea de cerințe, influențe și exigență pentru formarea profilului moral al tînărului cetățean. Principalul nostru ajutor în această acțiune sînt comitetele de părinți pe clase și comitetul de părinți pe școală.Din comitetul de părinți pe școală fac parte muncitori și tehnicieni care sînt Un exemplu prin felul cum se ocupă de creșterea copiilor lor, cetățeni activi care participă la viața obștească a cartierului, la rezolvarea problemelor de interes comun. Printre aceștia, tovarășul Gheorghe Mihăilescu, muncitor la o uzină din oraș, care are trei copii îh școală— doi în clasa a Il-a și unul în clasa a IV-a. Copiii vin întotdeauna la timp șl îngrijit îmbrăcați la școală, cu lecțiile pregătite. Cel mai mare a fost obișnuit să poarte de grijă și să-și ajute la studiu frații mai mici. In comitet mai sînt și tovarășii Vasile Cociuban, mecanic, a cărui fată — Rodica — are numai note de 9 și 10, Alexandrina Nico- lescu, muncitoare la întreprinderea „Sticla Prahovei" și alții. Acești

LEIPZIG (prin telefon). Cicliștii 
participanți la „Cursa Păcii“ au pă
răsit ieri la amiază Berlinul și după 
5 ore, 18 minute și 04 secunde, 9 
dintre ei au sosit primii pe stadio
nul central din Leipzig.

Pînă la Bitterfeld, localitate situa
ta la 165 km de Berlin — s-a mers 
în grup compact. în apropierea o- 
rașelor Michendorf și Gräfenhaini
chen, alergătorii și-au disputat 
sprinturile. Primul sprint îl cîștigă 
Aranyi (R. P. Ungară), cel de-al 
doilea — austriacul Ruiner.

Pe măsură ce ne apropiem de 
Leipzig 9 alergători încep să se dis
tanțeze. Printre ei sînt : Cerepovici 
și Melihov (U.R.S.S.), olandezul 
Nydam, Aurel Șelaru și alții.

Alergătorul sovietic Anatoli Cere
povici trece primul linia de sosire. 
El a fost urmat de olandezul Nydam, 
și Iuri Melihov. în același timp cu 
învingătorul sînt cronometrați și 
ceilalți alergători din grup ; Aurel 
Selaru ocupă locul 9. Grosul plu
tonului sosește după un minut șl 
15 secunde.

în clasamentul pe echipe, R. P. 
Romînă ' ocupă locul IV, la 1’15" de 
echipa U.R.S.S., clasată pe primul 
loc.

Azi se dispută etapa Leipzig-Er
furt.

Azi, pe stadionul 
Republicii

Astăzi de la ora 15, pe terenurile clu
bului Progresul din Capitală1, se desfă
șoară primele două probe de simplu din 
cadrul întîlnirii de 
selecționate ale R. 
lui, contind pentru

de la Havana. El a 
și este urmat de 
Ciociltea (R.P.R.), 

cu cite 2>/2 puncte 
treia șahistul romîn 

învins pe Ortega

tenis dintre echipele 
P. Romine și Izraelu- 
„Clipa Davis".
★

Marele maestru Pietzsch (R.D. Germa
nă) conduce după trei runde în turneul 
internațional de șah 
totalizat 3 puncte 
Spasski (U.R.S.S.), 
Haag (R.P. Ungară) 
fiecare. în runda a 
Victor Ciociltea 
(Cuba).

.x-"»

■C: »Ai

consi-părinți, ca și mulți alții, deră școala Ca pe o a doua familie a copiilor lor, de aceea nu așteaptă să fie eonvocați. Plecînd sau întoreîndu-se de la lucru, drumul lor trece pe la poarta școlii și adesea se opresc și aici. De remarcat că, în aceste împrejurări, discuția se referă nu numai la situația la învățătură sau la comportarea copiilor lor, ci și la problemele bunului mers al școlii în geheral, la posibilitățile de îmbunătățire a condițiilor de studiu ale tuturor elevilor. Ori de cîte ori este nevoie, părinții fac el înșiși reparațiile curente la instalațiile de apă, lumină, încălzit, repară mobilierul, curăță și
.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

PE 7EME ȘCOLARE
''lllllllililIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllll 1 înfrumusețează curtea școlii, ajută cadrele didactice la confecționarea materialelor didactice. Merită subliniată atenția și dragostea cu care participă la aceste lucrări. „Doar este casa în care-și petrec o bună parte din zi copiii noștri —o°hiș- nuiesc ei să spună — cum să n-o îngrijim ?"Cererii ajutorul părinților și atunci cînd este vorba de probleme importante ale procesului . inștructiv-edu- cativ ca, bunăoară, îmbogățirea cunoștințelor elevilor și îmbunătățirea situației lor la învățătură. Detașamentele de pionieri au inițiat în clase grupe de întrajutorare la învățătură pentru elevii mai Slăbi. Au propus ca studiul să se facă acasă la responsabilul grupei. în toate cazurile părinții s-au arătat binevoitori și i-au primit pe colegii copiilor lor cu toată căldura. Rezultatele bune la învățătură aii devenit în curînd vizibile. Un singur exemplu. Elevul G F., diri clasă ă V-a, care abia obținea note la limită, a început să ia chiar și 10.Tovarăși de muncă în uzină sau vecini cu părinții elevilor noștri, membrii comitetului de părinți se străduiesc să-i atragă și pe aceștia în jurul școlii. Uneori, ca din întim- plare, vreunul din membrii comitetului de părinți își strigă vecinul peste gard sau trece pe la poarta lui.

Sfatul popular al o- 
rașului Băile Olănești 
din raionul Rm. Vîlcea, 
cu sprijinul cetățenilor, 
a întreprins, în ultima 
vreme, mai multe ac
țiuni gospodărești. Stra
da 23 August, precum 
și altele se pavează. 
Locuri virane, cum este 
cel de pe malurile rîu- 
lui Olănești, se trans
formă în spații verzi, 

cu flori și alei pietrui
te. în întregul oraș se 
lucrează la înlocuirea 
vechilor i apă cu 
dimensiuni 
ceea ce 
la îmbunătățirea ali
mentării cu apă pota
bilă. Deocamdată, da
torită unei organizări 
necorespunzătoare a lu
crărilor, toate străzile

conducte 
tuburi 
mai 
va

de 
de 

mari, 
duce

(Urmare din pag. I-a)două stații de preparare centralizată a betoanelor și mortarelor și se duc încolo și încoace, pierzîndu-se în binecunoscută forfotă de oameni și utilaje de pe șantier.Da, încă de la prima privire îți dai lesne seama că întreprinderea constructoare lucrează în principal mecanizat, cu buna intenție de a grăbi ritmul lucrărilor și de a reduce, pe cît mai mult posibil, prețul de cost pe apartament.Unul din șefii de lot de pe întinsul șantier craiovean, un inginer între două vîrste, spune : „Mecanizarea lucrărilor pe șantier este intr-adevăr o cerință de bază, cu mare efect economic. Dar aceasta ne dă și o altă satisfacție : simți că lucrezi în spiritul tehnicii timpului,
BE PM]I— E aproape ora de ieșire a elevilor de la școală. Hai, vecine, să ieșim în întîmpinarea copiilor noștri.Pe drum vorbesc de una sau de alta, dar cel mai des despre copii, despre năzdrăvăniile pe care le-au făcut, despre notele obținute la școală, Și așa, fără prea mulți martori, se înfiripă un adevărat schimb de experiență, la care se alătură, odată ajunși la școală, și învățătorul sau profesorul. (Experiența mi-a a- ratat că unii părinți, ai căror copii nil prea învață bine se sfiesc să dea pe la școală, chiar atunci cînd sînt cohvocați, deoarece le este rușine ca de față cu ceilalți părinți, să 11 sè spună lipsurile și tespunzătoare ale copilului lor).Adeseori, mai ales seara,- alături ' de profesorul sau învățătorul de serviciu, părinții supraveghează pe elevi la ieșirea din școală, veghează ca aceștia să se îndrepte în liniște spre locuințele lor, să nu în- tîrzie fără fost pe Străzi.Cu ajutorul comitetului de părinți sînt atrași părinții elevilor la conferințele și expunerile din cadrul lectoratului organizat îri lă. La cererea părinților au dezbătute teme ca ; regimul de activitate al copilului și familiei în respectarea lui, cum să ne pregătim copilul pentru școală, cum să îndrumăm studiul copiilor, spre ce meserie să-i îndreptăm (ținută pehtru părinții elevilor din ultima clasă) etc.Efectele pozitive ale colaborării cu familiile elevilor, ale ajutorului dat școlii de comitetul de părinți s-au vădit și în îmbunățățirea situației la învățătură și a disciplinei. Față de trimestrul I, în . trimestrul II numărul elevilor cu note sub limită a scăzut c» mai mult de jumătate. Aceste rezultate ne îndreptățesc să credem că mergem pe un dfum bun. De aceea, vom căuta să îmbunătățim și Să găsim forme cît mai variate pentru a întări legătura dintre școală și familie, în scopul perfecționării continue a muncii

atitudinile neco-

școa- fost zilnic rolul

instructiv-educatiVé.
Prof. VICMENTIE CASAPU

Directorul Școlii de opt ani 
nr. 15 din Ploiești 

sînt numai șanțuri și 
gropi. Suferă circulația 
pietonilor și vehicule
lor. Se impun deci mă
suri pentru remedierea 
acestei situații.

S-a început construi
rea unui bloc mare la 
parterul căruia va fi a- 
menajat un modern 
complex comercial.
ȘTEFAN MARINESCU 

coresp. voluntar

îndrăgești mai mult munca de constructor“.Este și aceasta o chestiune de care trebuie să se tină seama. însă, după cum se știe azi pretutindeni la noi, mecanizarea lucrărilor pe șantiere, iolosirea utilajelor la întreaga lor capacitate este una din marile probleme ce se pun în construcții, mai ales dacă s,e are în vedere ritmul intens în caie construim.Folosind diferite utilaje pentru mecanizarea lucrărilor grele, constructorul de aici ajunge întotdeauna să respecte termenele contractuale în ce privește darea în iolo- siilță à noilor blocuri de locuințe. In asta se deosebește, evident, de cealaltă organizație de construcții din Craiova — întreprindere aparține de Trustul regional construcții — care lucrează pe tiorul de pe Calea București.Au apărut și aici blocuri mari, cu cinci nivele fiecare, (parter, plus 4 etaje). Se construiește după două proiecte-tip. Frumusețea, varietatea ansamblului sînt asigurate prin felul cum sînt amplasate blocurile între ele și față de stiadă, prin coloritul fațadelor. Toate ar fi bune dacă s-ar da aceeași concentrată atenție și problemelor de mecanizare. Aici, utilajele sînt rare, se folosește multă muncă manuală — de unde și ritmul, mai încetinit, de construcție.Se pare însă că șl această organizație de construcții are, peniru viilor, intenții mai bune, stabilind pentru a doua etapă a lucrărilor mecanizarea unor operații mai grele.
in orașul de lingă apa 

MureșuluiA devenit parcă o regulă ca centrele multor orașe de la noi „să se

TEATRUL DE STAT DE OPERETA ! 
VĂDUVA VESELA — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Söla Comedia) I ORFEU ÎN IN
FERN (premieră) — (orele 19,30). (Sală 
Studio) i BOLNAVUL ÎNCHIPUIT - 
(orele 19,30).

TEATRUL „C. 1. NOTTARA" (Sala 
Studio) : BĂIEȚII VESELI - (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" : TACHÉ, IANKE ȘI CADIR 
— (orele 19,30).

TEATRUL PENTRÜ TINERET Șl CO
PII (Sala pehtru tinerêt) : PIGULËTË 
PLUS CINCI FETE - (orele 19,30). (Sala 
pentru copii) : BAIÀTUL DIN BANCA 
DOUA — (orele 17).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK IN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — (0- 
rele 19,30).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT - (ore
le 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C, 
TĂNASE" (Sala Savoy) I VORBA RE
VISTEI — (orele 20). (Sala Dalles) : 
ȘAPTE NOTE POTCOVITE - (orele 20). 
(Sala victoriei 174) : CONCERT ÎN RE... 
HAZLIU — (Orele 20).

CINEMATOGRAFE. POST-RESTANT : 
Patria (9,15; 11.30; 14; 16,30; 19; 21,15). 
București (9,15; 11.30; 13,45; 16,45; 19;
21,15), 1 Măi (10. 12,15; 15,30; 1.8; 20,30). 
Alex. Sălii a (9.30; 11,45; 14; 10,30; 18.45; 
21), 23 August (10. 12.15: 14,30; 10.45; 19: 
21,05). Libertății (9,45; 12: 14,15;
18,45: 21). -APARTAMENTUL - 
ihascop : 
19,30; 22) 
10.30; 18; 
GATA - 
matografele: Gh. Doja (10; 12. 14,15: 16.30; 
10.45; 21). G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 
21). ÎNTRE DOUĂ IUBIRI rulează la 
cinematografele Magheru (10,15; 12; 15;
17; 19i 21), I. C. Frlmu (10; 12; 14; 16;

16,30; 
cine- 

Republica (9; 11.30; 14; 17;
Elena Pavel (9; 11,30; 14;

21,30). ABSENTA INDELUH- 
cinemascop, rulează la cine-

In urma invilației 
personale cu care 
m-a onorat încă din 
toamna trecută Dmi
tri Șostakovici, ilus
trul muzician sovie
tic, am luat parte șl 
a Concursului Internațional „P. I. Ceai
kovski“ de la Moscova, ca membru în 
juriul examinator de vioară. Am fost cu 
atît mai mișcat, cu cît una din cele mai 
importante zile ale vieții mele de artist 
este slrîns legată de numele marelui 
compozitor. Acum 43 de ani, cînd pen
tru prima oară încercam greaua artă a 
dirijoralului, lucrarea cea mai de seamă 
din programul ce-l 
era celebra Simfo
nie „Patetica“ 
Ceaikovski.

Prima edifie 
Concursului In 
national „P. I. Ceai
kovski“ a avut loc 
în primăvara anu
lui 1958, Menit 
memoria celebrului 
cursul ocupă un 
în viaja muzicală 
faima pe care și-a 
început și prin amploarea pe 
luat-o. Anul acesta, întrecerile 
desfășurat timp de mai bine de 
cuprinzînd trei competiții: de 
violoncel și pian. Concomitent 
cestea a avut loc și festivalul 
cuprins un program de concerte, spec
tacole de operă și balet în care locul 
de cinste l-a ocupat, firește, creafia mo
numentală a lui Ceaikovski.

Am plecat spre Moscova către sfîrși- 
tul lui martie. Cercurile muzicale aștep
tau cu nerăbdare acest important eve
niment — Concursul Internațional 
„P. I. Ceaikovski“. Primăvara în pri
mul ei început părea că adaugă o 
strălucire deosebită promisiunilor atră
gătoare ale Concursului.

Ședința de deschidere a Concursului 
și Festivalului a avut loc în seara zilei 
de 1 aprilie, în Sala mare a Palatului 
Congreselor, construit de curînd la 
Kremlin; această sală imensă are o ca
pacitate de peste 6000 locuri. Ședința 
de deschidere a fost urmată de un spec
tacol extraordinar de balet — „Lacul 
lebedelor“ de Ceaikovski — dat de 
Teatrul Mare din Moscova; rolul prin
cipal a fost interpretat de Maia Pliseț- 
kaia, neîntrecută balerină care ne-a fer
mecat cu minunafa-i grație și cu rarul 
ei talent.

în ziua următoare 
rile concursului de 
dinția lui David Oistrah. In juriu am

La Concursul International 
„P. I. Ceaikovski"

deplaseze", nicianul Ion unui șantier re, desigur, acest oraș de pe Mureș. Noile construcții modeme, în ridicare, vor forma, în viitorul apropiat, obiectul atracției generale, centrul Aradului de mîiue.Pe bulevardul Republicii, larg cît șoseaua Kisseleff din Capitală, continuă lucrările de înălțare a celui măi mare bloc de locuințe de pînă acum, din oraș. El are aproape 150 de apartamente și va găzdui, la parter, multe și felurite magazine. Se pare, însă, că derabile proporții na satisfacție. In tui bloc, de care în lunile de vară cu nu mai puțin de 256 apartamente, încît ar putea încăpea în el populația unul sal întreg.La marea clădire aflată în construcție lucrează trei buni constructori din Aradul Nou : Ray, Schneider și Pomersheim. Toți sînt șefi de brigadă și toți au aceeași vîrstă : 33 de ani. Schneider, un tînăr cu ținută de spottiv, cu fața ușor a- lungită, lucrează la acoperișul-tera- să al blocului. De aici, de sus. Aradul se vede ca-n palmă, cu o sumedenie do acoperișuri în pante repezi, cu multe schele de construcții care țîșnesc ici-colo dintre clădirile vechi. Din depărtare se zărește venind asupra orașului Mureșul, dar el se fringe deodată și se prelinge pe lîngă Arad, pe o largă porțiune, de unde și denumirea de „oraș la apa Mureșului".Aici, pe terasa blocului, se string uneori constructorii admirînd peisajul seara, cînd munca pe șantier încetează și peste oraș trec, abia simțite, cele de pe urmă raze de soare.
--

19-, 21), MARELE
mascop : Lumina (10; 
20,30). ÎNOTĂTORII 
ncmatograful Maxim

18,15; 20,45), Miorița (10; 12; 14; 16.30;
18,45; 21). PACE NOULUI VENIT rulează 
la cinematograful V. Alecsandri (15; 17;

- RĂZBOI — cine- 
12,30; 15; 17,30;

rulează la ci- 
Gorki (10.30; 

12,30; 14,30; 10,30; 10,30; 20,30). EXPRESUL 
DE SEARĂ ! Central (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20 30), Floreflsca (16; 18; 20), 
30 Decembrie (16; 18; 20). CINTecul IN- 
TRERUpT : Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Volga (10,30; 15; 17; 19; 21). FILME 
DOCUMENTARE rulează ia cinematogra
ful Timpuri Noi în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21. ARME SI 
PORUMBEI : .3 Septembrie (10; 12; 14). 
MUZICANTUL ORB : 13 Septembrie
(16,30; 18,30, 20,30). S-A INTIMPLAT IN 
ZIUA SOLSTIflULUI : Tineretului (16: 
18,15: 20,30) ULTIMA REPRIZĂ : înfră
țirea între popoare (15: 17; 19; 21), Alex. 
Pöpov (9.30; 11.20, 13.10; 15; 17; 19; 21). 
Arta (16; 18,15: 20.30). GARDIANUL :
cultural (15; 10.50; 18.40; 20,30). Popular 
(15; 17; 19; 21). TOT AURUL DIN LU
ME : 16 Februarie (10: 18; 20). MILIO
NUL ■ 8 Martie (15, 17; 19; 21), Olga
Banele (15; 17; 19; 21), Donca Simo (11; 
15; 17; 19; 21). PROFESIUNEA DOAM
NEI WARREN ■ Gl-ivița (14; 16.15; 18.30; 
20,45), B. DelaVrancëa (10; 18; 20). M. E- 
mlneseU (15; 17; 19: 21). CASA SURPRIZE
LOR : V. Roaltă (10; 12: 14 30. 18.30; 18.30; 
20,30), Aurel Vlaicti (15; 17: 19; 21). EX
PERIENȚA PRIMEJDIOASA : Flacără 
(11; 15. 17- 19; 21). Luceafărul (15; 17; 19; 
21). ROSITA ■ Unirea (15; 17; 19; 21).
NANA rulează la cinematograful T. Vla- 
dimirescu (15; 
PURI : 8 Mal (15; 
18,15: :------ ------
ambele 
ȚIUL 
David (15.30; 18;
17; 19 21) BĂTĂLIE IN MARS - ambe
le serii : Ilie Pintllie (15; 18,45), Drumul 
Serii (16; 19,30). ROSEMARIE : N. Băl- 
cescu (10; 15; 17; 19; 21). 

Unirea (15; 17;

17; 19) DUPĂ DOI 1E-
17. 19; 21), Munca (16 

20,30). CAVALERII TEUTONI - 
■ serii ■ Moșilor (16; 19,30), PUȘ- 
ruleazâ la cinematografele : C-tin 

“ 20.30). G Bacovla (19;

velul ridicat al 
furisesc, sarcina 
înzesiraji a fost 
fost, însă, de mare ajutor obiectivita
tea exemplară a muzicienilor soyièl'H 
care a generat o armonie deplină ți Jo 
înjeiegere perfectă în criteriile de ju
decată, creînd o unanimitate în apre
cieri.

Timp de două săptămîni șl jumătate 
s-a desfășurat întrecerea celor 41 de 

violoniști din 19 țări 
ale lumii. Premiul 
I a fost acordat 
lui Boris Gufnikov 
(U.R.S.S.) — violo
nist desăvîrșil care 
ne-a impresionat 
prin calitățile sale 

multiple. Premiul II l-au obținut Irina 
Bocikova (U.R.S.S.) și Șmuel Așkenazl 
(Israel). Yoko Kubo (Japonia) — exce
lentă interpretă a muzicii lui Paganini 
și Nina Beilina (U.R.S.S.), cunoscută pu
blicului bucureșfean ca laureată a Con
cursului Internațional „George Enescu", 
au primit premiul III. Au mai fost acor
date premii și diplome de onoare urior 
violoniști din U.R.S.S., Canada, Japo
nia, Cehoslovacia.

Am ascultat și doi concurenfi pia
niști: Vladimir Askenazi, pianist sovie
tic excepțional de înzestrat și Tsen- 
Tzun, concurent chinez, care s-a distins 
prin perfecțiune, naturalețe și mai ales 
expresie. Cele mai dificile pagini de 
muzică, datorită mîinilor sale sunau ca
tifelat, simplu, firesc.

în timpul șederii mele la Moscova 
am luat parte la cîfeva concerte extra
ordinare. Intr-un recital l-am ascultat 
pe Ghilels, laureat al Premiului Lenin. 
Celebrul pianist ne-a desfătat între al
tele cu o interpretare strălucită a sui
tei „Pefrușka“ de Stravinski. Am ascul
tat de asemenea, în primă audiție, tul
burătoarea simfonie a IV-a de Șostako
vici în execujia orchestrei de sfat 
din Moscova, sub conducerea ex
celentului dirijor Kondrașin. Apoi am 
luat parte, la Teatrul Mare din Mos
cova, la premiera baletului „Spartacus“ 
de Haciaturian, minunat pus în scenă; 
îndelung aclamat de asistență, compo
zitorul vădește și în această lucrare ne- 
desmințita sa măiestrie creatoare. Am 
ascultat apoi cu îneîntare și deosebită 
plăcere pe violoncelistul Rosfropovici; 
interpretările sale se caracterizează 
printr-o admirabilă îmbinare de muzi
calitate și virtuozitate.

A doua ediție a Concursului Inter
national „P. I. Ceaikovski“, șirul de 
concerte și spectacole date cu acest 
prilej au constituit un mijloc de apro
piere și cunoaștere a muzicienilor din 
numeroase fari ale lumii.

Zilele de mare delectare artistică 
trăite la Moscova ne-au dat încă odată 
prilejul să pre|uim această memorabilă 
manifestare internațională care reunește 
creatori cu renume și consacră noi va
lori muzicale sub semnul păcii și în
țelegerii -între popoare.

------ O® O------

Construcții ia sate
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"), — 

în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară 
crește numărul construcjîilor social- 
culturale ridicate la sote.

Tncepînd din anul 1955 și pînă acum 
au luat fiinjă peste 100 școii elemen
tare noi și 13 școli medii. In ulti
mul timp, pentru a se îmbunătăji con- 
dijiile de învățătură, în satele Stejeriș, 
Herghelia, Cîmpul Cetăjii, Solocma din 
raionul Tg. Mureș, la MilaȘ, raionul Re
ghin, Sușeni din raionul Gheorghieni, 
precum și în alte localități s-au cons
truit școli cu mai multe săli de clasă, 
urmînd ca în cursul anului să 
dea în folosinfă peste 150 
clasă.

Printre construcțiile terminate 
rînd la safe se numără și căminele cul
turale din Borzont, raionul Gheor
ghieni. Dealu raionul Odorhei, Filipișu 
Mare, raionul Reghin, Oaia, Sardu, 
Corunca și altele din raionul Tg. Mu
reș. Din cele 56 construcții de cămine 
culturale începute, aproape 30 vor fi 
terminate pînă la sfîrșitul anului.

se mai 
săli de

de ci

RADIO, vineri 4 mai : o Muzică (lin 
operete — oțele 9,30 — I o Muzică de 
cameră de Clementi, Gemlniani și Dit
tersdorf — orele 11,03 — Ic Limba noas
tră — orele 12 — I o Muzică din opere 
cerută de ascultători — orele 13,22 — II 
® Muzică populară romincască — orële 
14,00 — 1 e Noi înregistrări muzicale 
primite din partea Radioteieviziunii so
vietice — orele 14,30 — II o Miizlcă sim
fonică rominească — orele 15,10 — I 
o Vorbește Moscova — orele 16,15 — I o Ti
neri interpreți de muzică ușoară — orele 
16,30 — II o Concertul brandemburgic 
tir. 5 de I. S. Bacii — orele 18.00 — I 
o Tribuna Radio — orele 18,30 — I a Or
chestre de mandoline — orele 18.40 — I 
o Jurnalul satelor — orele 10,00 — I 
o Teatru : „Minciuna are picioare lungi“ 
de Eduardo de Filippo — orele 19,30 — 
II a Muzică corală clasică — orele 21.45 
— II o Program de muzică populară ro- 
mînească — orele 21,35 — I o Moment 
poetic — orele 22,30 — II o Fragmente 
din opera „Dragostea celor trei porto
cale“ de Prokofiev — orele 23.15 — II 
o Muzică ușoară — orele 23,20

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 
și 7 mal ; Vreme in curs de ameliorare : 
Cerul va fi variabil ziua și senin noap
tea. Pe alocuri vor continua să cadă 
ploi de scurtă durată mai ales in prima 
parte a intervalului. Vînt slab pînă la 
potrivit din sectorul vestic Temperatura 
în creștere Minimele vor fl cuprinse 
între 2 și 12 grade, tar maximele intre 
13 și 23 de grade. La începutul interva
lului, în nordul țării, condițiile se men
țin favorabile brumei locale.

<warw •
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40 de ani de muncă și luptă sub steagul glorios al partidului

Raportul prezentat de tovarășul Virgil Trofin la Adunarea festivă a tineretului din Capitală
Tovarăși,Tînăra generație a patriei noastre sărbătorește astăzi aniversarea unui însemnat eveniment : 40 de ani de la crearea de către Partidul Comu- /'ist> din Romînia a organizației comuniste de tineret, care de-a lungul celor patru decenii a dus o luptă consecventă, neînfricată, sub steagul glorios al partidului, împotriva a- supririi și exploatării, pentru triumful cauzei socialismului. (Aplauze în

delungate). Ca o înaltă prețuire adusă muncii și luptei tineretului, organizației sale marxist-leniniste, atît în anii grei ai ilegalității cît și în anii construcției socialiste, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn a hotărît ca, în- cepînd din acest an, în ziua de 2 mai să fie sărbătorită „Ziua Tineretului din Republica Populară Romî- nă”, cînd se aniversează și crearea Uniunii Tineretului Comunist. 
(Aplauze puternice).Mulțumim din toată inima Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej pentru salutul plin de căldură, pentru înalta apreciere ce se dă muncii noastre. Indicațiile adresate Uniunii Tineretului Muncitor vor constitui pentru întreaga noastră activitate un prețios îndrumar, un important factor mobilizator pentru toate organele și organizațiile U.T.M., pentru întregul .tineret al patriei noastre. (Aplauze).Mulțumim C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat, guvernului Republicii Populare Romîne pentru înalta distincție — Steaua Republicii Populare Romîne clasa I — acordată organizației noastre și ne angajăm în fața partidului, a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, că ne. vom face întotdeauna datoria de tineri comuniști, fiind gata să îndeplinim cu cinste orice sarcină încredințată de partid. (Asistența, în picioare, a- 
plaudă îndelung).In această zi de sărbătoare, gîn- 'durile noastre se îndreaptă cu adîn- că recunoștință, dragoste și devotament către Partidul Muncitoresc Romîn — inima fierbinte și conștiința poporului, înțelepciunea și voința sa colectivă, făuritorul și conducătorul organizației revoluționare de tineret.Călăuzindu-se în mod consecvent după atotbiruitoarea învățătură marxist-leninistă,.,și aplicînd-o în condițiile țării noastre, Partidul Comunist din Romînia a acordat încă de la începutul existenței sale o atenție deosebită făuririi și conducerii organizației comuniste de tineret — ajutor și rezervă a partidului.In zilele de 19—20 martie 1922, ca urmare a muncii politice, ideologice și organizatorice desfășurate de partid, a avut loc la București Conferința generală a tineretului din Romînia unde au fost puse bazele organizației marxist-leniniste de tineret. La 1 mai 1924, organizația s-a afiliat la Internaționala Comunistă a Tineretului, adoptînd denumirea de „Uniunea Tineretului Comunist din Romînia“.De-a lungul întregii sale existențe, U.T.C. a fost întotdeauna alături de partid, sub steagul său acoperit de glorie, participînd cu abnegație la toate bătăliile de clasă purtate de proletariat sub conducerea partidului. In condițiile terorii dezlănțuite de regimul burghezo-moșieresc, uteciștii, alături de comuniști, de luptătorii antifasciști, au înfruntat curajos și demn provocările, arestările, regimul de exterminare din temnițe. In beciurile Siguranței, în cumplita Doftană, în fața plutoanelor de execuție, uteciștii, asemeni comuniștilor, nu și-au plecat nici o clipă frunțile, păstrînd neclintită încrederea în victoria cauzei partidului. Veșnic va trăi în inimile noastre pilda luminoasă a eroilor comuniști și uteciști — patrioți înflăcărați. slujitori devotați ai poporului muncitor ! Glorie veșnică eroilor care și-au jertfit viața pentru fericirea poporului, pentru libertatea patriei, pentru socialism ! (Aplauze).în amintirea lor propun să păstrăm un moment de reculegere. (Asistența 
păstrează un moment de reculegere).

Tovarăși,încă din primii ani ai activității sale, Uniunea Tineretului Comunist a participat la acțiunile greviste organizate de P.C.R. în București, Banat, Valea Mureșului, Valea Jiului și în alte centre ale țării pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață. Uniunea Tineretului Comunist a desfășurat o seamă de acțiuni pentru revendicări economice și politice, specifice tineretului. In întreprinderi a organizat și îndrumat lupta tinerilor lucrători și a ucenicilor pentru salariu egal la muncă egală, pentru dreptul la învățătură, împotriva bătăii, a corvezilor, a amenzilor etc. ; la sate, tinerii au fost mobilizați să lupte împotriva asupririi la care erau supuși de moșieri și chiaburi ; în ‘ școli și facultăți au fost inițiate acțiuni ale elevilor și studenților împotriva taxelor exagerate, care împiedicau accesul fiilor de oameni ai muncii la învățătură, împotriva prețurilor mari la manuale, cursuri și rechizite școlare, pentru înființarea de cămine și cantine, pentru drepturi politice și zădărnicirea acțiunilor huliganice, fasciste ; în cazărmi, ostașii erau îndemnați să se opună brutalităților, educației militariste, antipopulare.La chemarea partidului, aplicînd în viață sarcinile ce le reveneau din hotărîrile Congresului ai V-lea al P.C.R., mii de tineri au luat parte la eroicile lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie- februarie 1933 organizate, din însăr

cinarea partidului comunist, de Comitetul Central de acțiune, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej. (Aplauze).Participarea la luptele din 1933 constituie o pagină eroică din istoria organizației noastre revoluționare de tineret.în anii întunecați ai regimului burghezo-moșieresc U.T.C. a dus o înflăcărată muncă educativă în rîn- durile unor largi mase de tineri, cultivînd devotamentul față de cauza partidului, dragostea de patrie și internaționalismul proletar, combătînd sălbatica ideologie fascistă care tindea să otrăvească conștiința celor tineri. U.T.C. a editat numeroase ziare ilegale : „Tînărul leninist“, organ al C.C. al U.T.C., „Brazda", „Cazarma”, „Studentul romîn", „Școlarul leninist" care transmiteau tinerilor de la orașe și sate cuvîntul mobilizator al partidului.în timpul sîngeroasei dictaturi mi- litaro-fasciste, cînd țara a fost îm- pînzită de închisori și tîrîtă, împotriva voinței poporului, în războiul antisovietic, U.T.C. a fost un ajutor credincios al partidului în lupta pentru răsturnarea dictaturii mili- taro-fasciste, pentru scoaterea țării din tîlhărescul război antisovietic și întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste, pentru o Romînie liberă și democrată.Insurecția armată victorioasă din august 1944 organizată și condusă de partid a deschis o nouă eră în istoria poporului romîn, a însemnat începutul revoluției populare care a schimbat din temelii chipul țării.Ziua eliberării naționale a marcat o piatră de hotar și în viața tineretului. Mărețele transformări revoluționare prin care a trecut patria noastră după 23 August 1944 au pus capăt pentru totdeauna vieții de robie și chin a poporului, a tineretului. Sub conducerea partidului, tineretul în frunte cu uteciștii a participat cu abnegație la înfăptuirea insurecției armate din august 1944, a luptat cu eroism pe frontul antihitlerist și a fost prezent la toate marile acțiuni pentru instaurarea puterii populare, înfăptuirea pe cale revoluționară a reformei agrare, refacerea economiei naționale distruse de război.Datorită luptei sale dîrze, avîn- tate, desfășurate atît în anii ilegalității cît și după eliberarea țării, Uniunea Tineretului Comunist și-a cîștigat dragostea tineretului, prețuirea clasei muncitoare, a poporului nostru. Uniunea Tineretului Muncitor — organizația revoluționară de masă a tineretului din patria noastră, creată de partid pe baza hotărîrii Plenarei C.C. al P.M.R. din decembrie 1948, este continuatoarea tradițiilor. de muncă și luptă ale U.T.C., ajutorul credincios al partidului în educarea comunistă a tineretului și mobilizarea acestuia la întreaga construcție economică și de stat. (Aplauze).

Tovarăși,Sărbătorim a 40-a aniversare a creării Uniunii Tineretului Comunist din Romînia în condițiile împlinirii celor mai nobile năzuințe ale generațiilor din trecut, pentru a căror înfăptuire au luptat și s-au jertfit mulți dintre cei mai buni fii ai poporului nostru, neînfricați luptători comuniști și uteciști.Eroica noastră clasă muncitoare, în alianță cu țărănimea muncitoare, sub conducerea înțeleaptă a partidului, a răsturnat dominația claselor exploatatoare, a făurit puterea celor ce muncesc. Socialismul a învins definitiv în patria noastră la orașe și sate. (Aplauze furtunoase, 
prelungite).Condus de partid, poporul nostru a obținut succese importante în creșterea puterii economice a patriei, în opera de industrializare socialistă. Producția industrială a fost în 1961 de aproape 5 ori și jumătate mai mare decît în 1949. în anul 1961, producția industriei constructoare de mașini, a industriei energiei electrice și a materialelor de construcție este de peste 12 ori mai mare decît în 1938, iar a industriei chimice de peste 14 ori. Numai sporul producției industriale obținut în anul 1961, față de 1959, este de aproape odată și jumătate mai mare decît întreaga producție industrială din anul 1938.Succesele din primii doi ani ai planului de 6 ani evidențiază în mod convingător cît de mult a sporit puterea economică a țării în anii construcției socialiste, cît de mari și variate sînt posibilitățile pentru realizarea unor ritmuri înalte de creștere a producției în toate ramurile economiei naționale, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc.Profunde transformări revoluționare au avut loc și în viața satelor. Primăvara acestui an marchează un moment de importanță istorică în opera de construire a socialismului în patria noastră — încheierea colectivizării agriculturii, în acest fel poporul nostru, condus de partid, a înscris o nouă și măreață biruință pe drumul de victorii spre desăvîrșirea construcției socialismului, spre comunism. (Aplauze 
puternice).Recenta plenară a C.C. al P.M.R., făcînd bilanțul activității desfășurate de partid în domeniul transformării socialiste a agriculturii, a a- doptat măsuri de o importanță deosebită, menite să ducă la dezvoltarea continuă a agriculturii noastre socialiste.Tineretul din patria noastră a urmărit cu deosebită satisfacție, cu inima plină de bucurie lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale, consacrate străluci

tei victorii a socialismului la sate, sesiune ce va rămîne pentru totdeauna înscrisă în analele istoriei noastre. Raportul prezentat de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a făcut bilanțul uriașei activități desfășurate de partid pentru obținerea acestei victorii și a înfățișat programul însuflețitor al dezvoltării continue a agriculturii noastre socialiste, a găsit un puternic ecou în rîndurile întregului tineret din țara noastră. (Aplauze).La marele „sfat al țării“ au participat, alături de deputați, 11.000 de invitați : președinții tuturor gospodăriilor colective, specialiști din a- gricultură, lucrători din G.A.S. și S.M.T., muncitori din industrie. Cuvîntul lor plin de grijă pentru bunul mers al treburilor agriculturii a fost ascultat de țara întreagă.Prin caracterul său larg, reprezentativ, sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale a fost o a- devărată adunare a poporului însuși, constituind o strălucită expresie a profundului democratism al orîn- duirii noastre socialiste. (Aplauze pu
ternice).

Tovarăși,Nicicînd în istoria țării noastre, bogățiile și frumusețile ei nu au fost ca acum, în anii regimului democrat-popular, cu adevărat ale celor ce le făuresc cu mîinile și cu mintea. Poetul popular a exprimat cu emoție și deosebit de grăitor fericirea de a trăi copilăria și tinerețea în anii aceștia :
„Inima-mi spune să zic :

ce n-aș da
să fiu iar mic,

ca să cresc din grija lui 
dragului, partidului I"

(Aplauze)într-adevăr, nici o generație nu s-a bucurat în trecut de asșmenea condiții de viață, de muncă și învățătură ca generația noastră.Capitalismul osîndea tineretul la șomaj sau muncă istovitoare, la mizerie și umilință. Socialismul a dat tinerei generații dreptul la muncă, deschizîndu-i larg porțile uzinelor noastre, nenumăratelor șantiere care împînzesc țara de la un capăt la altul, i-a dăruit bucuria de a făuri cu puterile mîinii și ale minții sale bunuri materiale și spirituale în folosul său și al întregii societăți. în locul maghernițelor în care cei ve- niți să „fure“ o meserie lucrau și dormeau, socialismul a creat pentru tineri o largă rețea de școli profesionale, de calificare și ridicare a calificării, școli serale spre care 150.000 de tineri muncitori se. în-, dreaptă după orele de muncă, case de cultură, cluburi, terenuri de sport ; în locul umilinței, cinstirea muncii sale — titlul de fruntaș în producție, ordine și medalii strălucind pe piept — iată ce i se oferă astăzi tînărului muncitor. (Aplauze).Orînduirea burgheză ridica mii de piedici în calea tinerilor muncitori și țărani dornici să învețe. în institutele de învățămînt superior, în anii regimului burghezo-moșieresc procentul studenților fii de muncitori a fost multă vreme copleșitor de infim. Iar dacă fiul muncitorului sau al țăranului reușea să învețe — cu prețul unor mari eforturi și sacrificii — îl aștepta apoi dezamăgirea cruntă a șomajului cu diplomă. Socialismul a deschis larg porțile școlilor și facultăților pentru întregul tineret ; peste 3.100.000 de copii și tineri urmează școlile de toate gradele ; întregul învățămînt este gratuit. în țara în care odinioară se convocau congrese ale tinerilor șomeri intelectuali avem astăzi 83.000 de studenți care, după absolvire, sînt primiți cu deosebită dragoste și bucurie pe șantiere, în uzine, în gospodării de stat și gospodării colective, în instituții de știință și cultură. Astăzi, peste 70 la sută din numărul studenților sînt fii de muncitori și țărani, 65 la sută dintre studenți au burse, iau masa la cantine și locuiesc în cămine moderne și confortabile. Partidul și statul nostru au creat întregului ti
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Aspect do la Adunarea fesiivă a tineretului din Capitală cu prilejul celei de-a 
creării Uniunii Tinerelului Comunist din Romînia.

neret al patriei. toate condițiile de a munci și învăța, de a se pregăti la nivelul marilor cerințe ale epocii noastre socialiste.
Tovarăși,Mărețul program de dezvoltare a economiei și culturii socialiste, trasat de Congresul al III-lea al partidului nostru, sarcinile importante în vederea dezvoltării continue a industriei, hotărîrile istorice ale recentei plenare a C.C. al P.M.R. și ale sesiunii extraordinare a Marii A- dunări Naționale, menite să ducă la întărirea agriculturii noastre socialiste, deschid în fața poporului nostru perspectiva luminoasă a desăvârșirii construcției socialismului și a trecerii treptate la comunism, oferă tineretului un cîmp vast de activitate creatoare pentru afirmarea energiei și entuziasmului său.Partidul a dat generației noastre idealurile cele mai înalte de viață — idealurile comunismului, învă- țîndu-ne să muncim și să trăim demn, în chip socialist, să tindem mereu spre perfecțiune morală, să punem toată energia și capacitatea noastră în slujba cauzei mărețe a socialismului și comunismului. A trăi și a munci în numele acestor idealuri de viață, a lupta cu toată însuflețirea anilor tineri pentru împlinirea lor este o bucurie ce dă mîinilor și minții noastre puteri înzecite.Sub conducerea și îndrumarea permanentă a partidului, Uniunea Tineretului Muncitor a devenit o puternică organizație revoluționară de masă, cuprinzînd în rîndurile sale peste 2.100.000 de tineri care desfășoară o bogată și multilaterală activitate în scopul educării tineretului în spiritul comunismului, pentru mobilizarea sa la lupta întregului popor pentru desăvîrșirea construirii socialismului.Uniunea Tineretului Muncitor, ca ajutor și rezervă a partidului, îi educă pe membrii săi în spiritul dragostei și devotamentului nețărmurit față de Partidul Muncitoresc Romîn. Nu există țel mai înalt pentru un utemist decît acela de a munci și trăi în asemenea chip Incit să merite cinstea de a fi primit în rîndurile membrilor partidului. 

(Aplauze îndelungate). Din anul 1956 și pînă acum organizațiile U.T.M. au recomandat pentru a fi primiți candidați de partid un număr de peste 212.000 tineri, dintre cei mai buni utemiști, harnici și combativi, devotați trup și suflet partidului, luptători înflăcărați pentru traducerea în fapte a politicii sale.Milioane de tineri din uzine, de pe șantiere, de pe ogoare, din școli și facultăți, pătrunși de devotament nețărmurit față de cauza socialismului, însuflețiți de dragoste fierbinte pentru patrie au participat și participă cu entuziasm la înfăptuirea planurilor de dezvoltare a economiei și culturii socialiste.Tineretul muncitoresc din fabrici și uzine — partea cea mai înaintată a tinerei noastre generații — a adus și aduce contribuția sa la dezvoltarea industriei socialiste. Alături de ceilalți oameni ai muncii din întreprinderi, peste 470.000 de tineri muncitori, ingineri și tehnicieni participă la întrecerea socialistă organizată de sindicate.O expresie a atitudinii noi a tineretului față de muncă este și creșterea permanentă a numărului de tineri muncitori care, pe baza perfecționării cunoștințelor profesionale, a însușirii tehnicii și tehnologiei înaintate, realizează inovații și raționalizări, contribuind la progresul tehnic. în fabrici și uzine sînt astăzi peste 30.000 de tineri inovatori și raționalizatori, pasionați cercetători și promotori ai noului în tehnică.Participînd cu însuflețire la întrecerea socialistă tineretul din fabrici, uzine, șantiere este chemat să-și aducă o contribuție și mai însemnată la îmbunătățirea calității produselor, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost. Este o datorie de cinste a fiecărui utemist să lupte pentru titlul de fruntaș în muncă, să devină prin hărnicia și priceperea sa, prin întreaga sa atitudine, un exemplu 

demn de urmat pentru toți ceilalți tineri. Mii de tineri muncitori lucrează în brigăzi și echipe de producție laolaltă cu muncitorii vîrst- nici. Organizațiile U.T.M., în colaborare cu sindicatele, vor trebui să-i îndemne să muncească cu și mai mult elan pentru a-și însuși experiența tovarășilor vîrstnici cu care lucrează alături.înzestrarea continuă a industriei cu tehnica modernă face necesar ca întregul tineret muncitoresc să se preocupe cu și mai multă perseverență de creșterea continuă a pregătirii sale profesionale, a nivelului de cultură generală, să studieze cu pasiune noutățile tehnice, să lupte pentru aplicarea lor în producție.Ținînd seama de importanța intrării în producție a noilor obiective industriale cuprinse în planul de stat, tineretului din construcții îi revine datoria de cinste de a participa la executarea la timp și în bune condiții a lucrărilor de pe șantierele de construcții industriale, social-culturale și, îndeosebi, ale Combinatului siderurgic de la Galați, Complexului de lucrări de la Hunedoara, Complexului de lucrări de la Reșița, Termocentralei de la Luduș, Combinatului de industrializare a lemnului de la Suceava, Complexului industria] pentru chimizarea gazului metan Craiova, Hidrocentralei „16 Februarie"-Argeș, minei Căpuș din regiunea Cluj, Institutului politehnic din București.Luptînd pentru înfăptuirea politicii partidului de transformare socialistă a agriculturii, Uniunea Tineretului Muncitor a contribuit la munca de convingere a tineretului de la sate pentru a păși pe calea agriculturii socialiste. Utemiștii, tinerii din gospodăriile colective, mobilizați de organizațiile U.T.M., ur- mînd exemplul comuniștilor, se află în primele rînduri ale luptei colectiviștilor pentru întărirea gospodăriilor colective.Sarcinile ce reies din Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, adoptat de toți participanții la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, reprezintă și pentru organizația noastră, pentru toți tinerii de la sate un program concret de muncă și luptă în vederea dezvoltării continue a agriculturii noastre socialiste.în condițiile colectivizării complete a agriculturii aplicarea pe scară largă a științei agricole este un factor hotărîtor în sporirea considerabilă a producției în toate ramurile. Este necesar de aceea ca însușirea agrotehnicii să devină pentru tineretul satelor — colectiviști, mecanizatori din. S»M-T-. muncitori din G.A.S.' î— o preocupare căreia să i se dedice cu toată dragostea și răspunderea. Pentru toți tinerii colectiviști este o datorie de cinste să participe în mod activ la cursurile agrozootehnice de masă cu durata de 3 ani ce vor fi create.îndrumînd tineretul satelor să studieze cu perseverență agrozootehnica, orientînd pe cei mai buni tineri colectiviști, pe elevi spre școlile tehnice agricole, spre institutele superioare de învățămînt a- gricol, ajutînd conducerile școlilor și institutelor la legarea strînsă a învățămîntului cu practica agricolă, organizațiile U.T.M. vor aduce un însemnat aport la răspîndirea cunoștințelor agrozootehnice în rîndurile maselor largi ale țărănimii colectiviste, Ia introducerea pe scară largă, în toate sectoarele de producție, a metodelor științifice, înaintate.O atenție sporită va trebui acordată îndrumării celor mai harnici și pricepuți tineri colectiviști spre sectorul zootehnic, unde să lupte alături de colectiviștii vîrstnici pentru a obține, pe baza aplicării metodelor științifice de îngrijire și furajare a animalelor, sporuri mereu prietatea mai mari de carne, lapte, unt șialte produse. /Pentru a asigura cadrele necesare creșterii gradului de mecanizare a lucrărilor agricole, pe baza indicațiilor plenarei C.C. al P.M.R., anual vor fi pregătiți în școli peste 15.000 de mecanizatori. Tinerii care vor îmbrățișa frumoasa profesiune de mecanizator să-și însușească bine

40-a aniversări a 
(Foto : Gh. Vințilă) 

tainele ei, să fie mereu în primele rînduri — alături de comuniști — în lupta pentru folosirea cît mai deplină și mai economică a tehnicii în agricultură, în scopul creșterii producției agricole.'•Marea majoritate a tinerilor ce se află pe băncile școlilor de toate gradele se formează ca oameni înaintați, bine pregătiți, gata să îndeplinească cu cinste sarcinile ce le vor fi încredințate pe frontul desă- vîrșirii construcției socialiste. Actuala etană a con^tiucției socialiste, perspectivele de viitor cer tineretului studios să ridice pe o treaptă mai înaltă însușirea cunoștințelor teoretice și practice. Organizațiile U.T.M. din școli și facultăți, asociațiile studenților trebuie să explice întregului tineret studios că a învăța temeinic și a merge după absolvire acolo unde este nevoie de munca și priceperea sa este o îndatorire esențială față de societate, expresia dragostei față de patrie, a dorinței de a fi cît mai folositor poporului.Să ne ocupăm cu deosebită grijă de îndeplinirea sarcinii de răspundere ce ne-a fost încredințată de partid de a îndruma zi de zi activitatea unităților și detașamentelor de pionieri în vederea creșterii rolului acestora în educarea copiilor în spiritul comunismului, al devotamentului față de patrie și partid, în spiritul dragostei față de muncă și învățătură.-, Tineretul nostru și-a format în anii socialismului o minunată tradiție — munca patriotică. In anul 1961, sute de mii de tineri au participat la acțiunile de folos obștesc, aducîndu-și contribuția la lucrările de construcții social-culturale, la redarea de noi terenuri agriculturii, combaterea eroziunii solului, colectarea fierului vechi, la înfrumusețarea orașelor și satelor, dind patriei economii în valoare de 356 milioane lei Să mobilizăm și pe viitor la acțiunile de muncă patriotică utemiștii, masa largă a tineretului nostru, pentru ca și pe această cale să contribuim la întărirea economiei naționale, la înflorirea scumpei noastre patrii. (Aplauze).Congresul al III-lea al partidului nostru a subliniat că, în etapa actuală, crește deosebit de mult rolul activității ideologice, al muncii de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste a omului nou, constructor al socialismului și comunismului. Dezvoltarea conștiinței socialiste a generației care participă la desăvîrșirea construcției socialiste și va participa la construirea comunismului are o însemnătate deosebită pentru viitorul societății noastre. Organizațiile U.T.M'.' trebuie să depună o muncă permanentă, stăruitoare pentru a ajuta întregul tineret să-și însușească ideologia marxist-ieninistă, politica partidului nostru, să-și formeze profunde convingeri comuniste de viață. Așa cum ne învață partidul, în centrul muncii educative a organizației noastre trebuie să punem dezvoltarea în rîndul tineretului a atitudinii 'socialiste față de muncă. Să explicăm în permanență copiilor, pionierilor, întregului tineret, că în societatea noastră orice muncă făcută spre binele patriei este demnă de respect, să combatem reminiscențele ideologiei burgheze care a cultivat decenii dc-a rîndul disprețul față de munca fizipă.- Să facem ca principiile și cerințele moralei comuniste să devină o necesitate lăuntrică a fiecărui tînăr din patria noastră. Să cultivăm și să dezvoltăm la tînăra generație a- semenea trăsături politico-mor-ile ca : devotamentul nețărmurit pentru cauza Partidului Muncitoresc Romîn, dragostea fierbinte față de patria socialistă, sentimentele nobile ale internaționalismului proletar, înalta responsabilitate față de pro- cinstea, sinceritatea, ajutorul tovărășesc, respectul față de familie ; combativitatea și intransigența necruțătoare față de orice influență și manifestare a ideologiei burgheze, față de dușmanii socialismului.Partidul ne învață că omul societății socialiste este omul unei înalte culturi, prin aceasta înțelegîndu-se necesitatea ca tînărul să fie nu numai un bun specialist în profesiunea sa, ci și un profund cunoscător al ideologiei marxist-leniniste, cu un orizont larg de cultură generală, în procesul muncii de educație comunistă a tineretului, un loc din cele mai importante va trebui să-l ocupe și de acum încolo dezvoltarea pasiunii acestuia de a-și însuși tot ce a creat mai valoros cultura progresistă, operele culturii noastre socialiste.Tineretul manifestă o mare sete de carte, de cunoștințe, de frumos. Statul nostru a creat o puternică bază materială pentru activitatea culturală de masă. Partidul a pus în fața organizației noastre sarcina ca, împreună cu sindicatele, cu sfaturile populare să folosim din plin puternicul instrument de educație socialistă pe care-1 reprezintă așe- zămintele de cultură și artă, să organizăm în fiecare club, cămin cultural, casă de cultură o activitate permanentă, bogată și atrăgătoare, la care să participe întregul tineret.Tineretul înconjoară cu deosebită dragoste armata noastră populară făurită și condusă de partid. Datoria cea mai înaltă a utemiștilor din armată, a tinerilor militari este de a munci cu entuziasm pentru perfecționarea neîncetată a pregătirii lor de luptă și politice, astfel încît să fie întotdeauna gata ca împreună eu forțele armate ale țărilor socialiste să apere cu vigilență cuceririle revoluționare ale popoarelor lagărului socialist, cauza păcii și socialismului. (Aplauze).Educat de partid în spiritul patriotismului socialist și al internaționalismului proletar, tineretul nostru își aduce contribuția la lupta pentru victoria forțelor progresului și socialismului în întreaga lume,

socialistă ;

pentru pace trainică și colaborare între popoare. Și pe viitor, Uniunea Tineretului Muncitor, întregul tineret, vor dezvolta colaborarea frățească cu gloriosul tineret sovietic — fiu vrednic al marelui popor constructor al comunismului. (Aplauze). Tineretul patriei noastre a urmărit cu interes lucrările celui de-al XIV-lea Congres al U. T. C. L. care a demonstrat hotărîrea fermă a întregului tineret sovietic de a îndeplini cu însuflețire sarcinile ce-i revin în lumina istoricelor hotărîri ale Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., în lupta pentru construirea comunismului. Organizația noastră va întări legăturile frățești cu tineretul țărilor socialiste, solidaritatea cu tineretul progresist din țările capitaliste, cu tineretul din colonii și țările recent eliberate care luptă împotriva colonialismului și neocolonialismului. (Aplauze).Pacea este bunul cel mai de preț al popoarelor. Pentru a-și putea construi un viitor fericit și a se bucura din plin de binefacerile civilizației, ale științei și culturii, tineretul este vital interesat în menținerea și consolidarea păcii, în frî- narea acțiunilor imperialiștilor care uneltesc dezlănțuirea unui război atomic. Tineretul romîn condamnă acțiunile cercurilor agresive din Occident și în primul rînd din S.U.A. care, neținînd seama de voința popoarelor și de interesele păcii în lume, intensifică cursa înarmărilor prin reluarea experiențelor nucleare în atmosferă, împiedică progresul tratativelor de dezarmare de la Geneva, înveninează necontenit atmosfera internațională. Politica „de forță“ a cercurilor agresive din Occident — politică nerealistă, lipsită de luciditate — este însă sortită eșecului, deoarece în epoca noastră superioritatea în raportul de forțe este de partea socialismului, care constituie factorul hotărîtor al dezvoltării istorice. Sprijinind întrutotul politica externă a partidului și guvernului, tineretul nostru militează pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, principala problemă a vieții internaționale —pentru coexistență pașnică și relații de colaborare între statele cu sisteme social-po- litice diferite, pentru lichidarea definitivă a rușinosului sistem colonial a] imperialismului.Ca o expresie a hotărîrii sale de a contribui la întărirea prieteniei și colaborării cu tinerii iubitori de pace și progres social din întreaga lume, tineretul patriei noastre întîmpină cu noi succese în muncă. învățătură și în activitatea obștească cel de-al VIII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților ce va avea loc în vara aceasta la Helsinki.
Tovarăși,Trăim vremurile minunate în care se desăvîrșește construcția socialismului în patria noastră, în care poporul muncitor își consacră munca sa harnică îndeplinirii cu succes a mărețelor sarcini trasate de Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn. Tineretului i se deschid noi porți spre îndeplinirea celor mai cutezătoare visuri, noi perspective de muncă creatoare în fabrici și uzine, pe ogoarele înfrățite, pe tărî- mul științei și culturii. (Aplauze).Nenumărate bucurii cunosc anii frumoși ai tinereții noastre. Avem o patrie bogată și frumoasă în care stăpîn este omul muncii, liber și harnic. Uzinele, șantierele, ogoarele, școlile și facultățile împlinesc minunat aspirațiile noastre de muncă și învățătură, întregul popor ne înconjoară cu dragoste și grija sa părintească. Avem în față desfășurată imaginea limpede și însuflețitoare a unui viitor de belșug și lumină. Nici o altă generație din istoria țării nu s-a bucurat de o asemenea tinerețe fericită, de asemenea drepturi înalte ca generația noastră.în aceste clipe de sărbătoare, gîn- durile noastre se îndreaptă pline de recunoștință și dragoste către Partidul Muncitoresc Romîn, așa cum florile își îndreaptă fața spre soarele care le dăruiește lumina. (Aplauze 

îndelungi). Lui îi dăruim cele mai frumoase gînduri și visuri ale tinereții jioastre — și în jurul său ne adunăm cu inimi fierbinți, cu brațele și mințile noastre harnice. 
(Aplauze puternice).Cauza partidului este și cauza noastră, planurile sale înțelepte sînt programul nostru de muncă și viață, împlinirii lor vom închina întreaga muncă, toată priceperea, talentul și entuziasmul nostru, întreaga noastră viață., Făgăduim solemn Partidului Muncitoresc Romîn că vom munci și vom trăi ca adevărați tineri comuniști, devotați politicii sale, combativi’ și curajoși, că vom munci cu pasiune pentru a fi oricînd gata să îndeplinim marile sarcini ce ni le-a încredințat. (Aplauze).Ne angajăm ca, neobosiți, să muncim în uzine, pe șantiere și pe o- goare,_să învățăm în școli și facultăți, să luptăm sub steagul biruitor al partidului, alături de întregul nostru^ popor, pentru ca în scumpa noastră patrie — Republica Populară Romînă — să strălucească lumina comunismului. (Aplauze furtunoase, 
prelungite).Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej ! (Urale îndelungi. Asistența 
ovaționează puternic pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn și Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.Trăiască și să înflorească scumpa noastră patrie socialistă ! (Urale pre
lungite. Asistența scandează R.P.R.) Trăiască harnicul tineret al patriei noastre, organizația sa revoluționarăUniunea Tineretului Muncitor. 
(Aplauze îndelungi, entuziaste).
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Cuvîntul acad. Eugen Macovschi. 
(directorul Institutului de biochimie 

al Academiei R. P. Romine)Știința este ca și o plantă : ea se dezvoltă, înflorește și dă rodul bogat numai atunci cînd rădăcinile ei se fixează adînc și puternic în pămîntul fertil al practicii și cînd frunzele ei sînt luminate de materialismul dialectic, concepția despre lume a celor ce muncesc. înrădăcinată în practica agricolă și evoluînd pe linia ideologică justă, știința noastră agricolă a realizat mari progrese și va aduce contribuția ei prețioasă la dezvoltarea agriculturii socialiste.Măsurile prevăzute în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Ghëorghiu- Dej au o mare însemnătate pentru dezvoltarea în continuare a științei agricole. Reorganizarea conducerii agriculturii în așa fel încît să se asigure agriculturii o conducere științifică competentă, înființarea Institutului Central de Cercetări Agricole, îmbunătățirea organizării și conținutului învățămîntulUi agricol de toate gradele, organizarea învăță- mîntului agrozootehnic pentru masele largi de țărani colectiviști, redistribuirea cadrelor cu studii agricole superioare creează condiții ca știința să fie pusă și
Cuvîntul tovarășului Iosif Balla
(președintele G. A. C. din satul Leleiu, 

regiunea Maramureș)Gospodăria noastră colectivă din satul Leleiti a luat ființă acum cinci luni, ca urinare a convingerii țăranilor muncitori din sat tă drumul gospodăriei colective este SingUfui drum care duce spre belșug și buhăstare cohtinuă.Sub îndrumarea organizației de bază și a comitetului raionâl de partid, am acordat o mare atenție studierii și folosirii experienței înaintate a gospodăriilor colective fruntașe din raion și regiune. Vizitele pe care le-am făcut în multe gospodării colective, diferitele schimburi de experiență care au fost organizate, cît și articolele din presă care popularizează experiența gospodăriilor colective fruntașe, nè-au învățat cum trebuie să ne organizăm munca, ce ramuri de producție să dezvoltăm în condițiile noastre și prin ce mijloace putem spori mai repede avuția obștească.'După exemplul gospodăriilor colective fruntașe, pe lîngă cultura cerealelor — care, așa cum ne învață partidul, stă la baza dezvoltării întregii agriculturi — noi ne preocupăm să creăm și alte ramuri de producție pentru care avem condiții de climă și sol favorabile. Printre acestea se numără creșterea animalelor. în planul de producție al gospodăriei am prevăzut să sporim în acest an numărul de animale cu 170 bovine, din care 70 vaci cu lapte, 120 porcine, precum și 80 de oi cu lînă fină. Pentru aceste animale trebuie să construim adăposturi corespunzătoare. De la colectiviștii din Beltiug, pe care i-am vizitat de mai multe ori, am învățat concret că pentru a construi ieftin este bine să folosim din plin materialele de construcții pe care le avem la în- demînă în sat (lemn și piatră), precum și forțele proprii. Tot la sfatul celor din Beltiug ne-am organizat o brigadă de construcții, în acest an vom construi un grajd pentru 100 de vaci, o maternitate pentru scroafe, o-magazie pentru 50 vagoane cereale și pătule. Am socotit că folosind materiale de construcții ieftine și economisind zile-muncă, noi vom putea să realizăm construcțiile planificate cu circa 200.000 lei, adică vom cheltui mai puțin cu 50 la sută decît prevăd devizele obișnuite.în organizarea sectorului zootehnic am
Cuvîntul tovarășului Gheorghe Băncilă 
(președintele G. A. C. din comuna Perieni, 

regiunea Iași) &Mă bucur nespus de mult că am avut cinstea să fiu alesul colectiviștilor din comuna Perieni, raionul Bîrlad, și să particip ca invitat lă această sesiune istorică a Marii Adunări Naționale. în cî- teva cuvinte aș vrea să vorbesc și eu despre gospodăria noastră colectivă, despre viața nouă a țăranilor muncitori din comuna Perieni. Cine vine azi la noi, la Perieni, are să vadă că țăranii muncitori de aici și-au construit în ultimii doi ani, de exemplu, peste 80 case noi, și-au cumpărat 58 de aparate de radio, peste 200 biciclete și motociclete și cîte alte lucruri trebuincioase.Viața aceasta nouă își face loc tot mai mult în casele noastre, datorită faptului că noi ne lucrăm cu toții pămîntul în gospodăria colectivă. Pe acest drum, arătat de partidul ' nostru drag, țăranii muncitori din Perieni au pornit cu toată încrederea în septembrie 1959. Belșugul de bucate dobîndite în gospodăria colectivă prin munca harnică a țăranilor colectiviști a făcut ca într-un timp scurt toți întovarășiții din comună să vină alături de noi. în vara anului trecut, colectivizarea agriculturii în comuna noastră era încheiată, toate cele 864 familii cu 2.966 ha constituind o singură familie. Gospodăria noastră are în proprietate obștească 285 taurine, din care 190 vaci și juninci, 664 ovine, 178 capete porcine ; am plantat 15 hă cu viță de vie și 20 ha cu pomi fructiferi. Valoarea averii obștești se ridică în prezent la circa 2 milioane lei.înfăptuind recomandările partidului noi am realizat multe lucruri frumoase. Dar nu ne vom opri aici. Sub conducerea organizației de partid vom munci cu și mai multă hotărîre, vom căuta Să dezvoltăm și mai mult ramurile de producție aducătoare de mari Venituri. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat la cel de-al III-lea Congres ăl partidului că pentru dezvoltarea ramurilor aducătoare de venituri trebuie ca mai întîi să luptăm pentru a spori producția de cereale. La noi în Moldova întîlhim la tot pasul dealuri. Pe aceste dealuri am muncit și muncim și în prezent. Multe din ele poartă și acum pecetea sărăciei, ca urmate a lucrării neraționale a pămîntului în trecut. Dar âtît timp cît terenurile noastre erau împărțite între gospodăria colectivă și întovărășirea agricolă nu am putut porni cu toate forțele să dăm piept cu dealurile neproductive. Un minunat exemplu de felul cum pot fi puse în valoare terenurile degradate ni l-a dat Stațiunea experimentală pentru combaterea 

mai mult în slujba directă a agriculturii din care izvorăște.Cadrelor repartizate în unitățile agricole de producție le revine cea mâi nobilă și importantă misiune — de a duce făclia științei în gospodăriile colective și de a o înmîna celor ce lucrează ogoarele patriei. Astfel, prin grija și sub îndrumarea partidului știința va pătrunde adînc în mințile și inimile colectiviștilor, le va lumina calea ce duce spre belșug și fericire și le va fi un aliat de nădejde în construirea rapidă a acelei vieți noi, care prin frumusețea ei va întrece tot ce ne putem imagina astăzi. Noi, oamenii de știință, înțelegem bine rostul nostru în etapa actuală a dezvoltării agriculturii socialiste, răspundem cu entuziasm chemării vibrante a partidului și, în aceste clipe memorabile, cînd țara întreagă sărbătorește mărețul eveniment al încheierii colectivizării agriculturii, asigurăm partidul, guvernul și personal pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, că ne vom face datoria, alături de oamenii muncii din uzine și de pe ogoare avînd același gînd, aceeași inimă și aceleași năzuințe.

ținut seama, totodată, de rolul bazei furajere. în acest scop am extins cultura porumbului siloz și am organizat lucerniere în jurul maternităților de scroafe, executing și lucrări pentru îmbunătățirea pășunilor naturale.în gospodăriile colective fruhtașe pe care le-am vizitat am văzut cîtă importanță se acordă bunei organizări și retribuiri a muncii în sectorul zootehhic. Ți- nînd seama de acest lucru, am stabilit că în brigada zootehnică să lucreze colectiviști pricepuți în creșterea animalelor, iar retribuirea muncii să se facă după producția obținută.O atenție deosebită acordăm valorificării economice a producției din sectorul zootehnic. în trecut, la noi în sat exista obiceiul de a se vinde purceii după înțărcarea lor. învățînd din experiența gospodăriei colective din Berveni, porcii îi vom valorifica la greutatea de 100 kg și chiar mai mult. în acést fél, numai în anul 1962 din vînzarea prin contract a porcilor îngrășați, vom obține Un venit de peste 300.000 lei.Foarte mult ne-a interesat cüfri să valorificăm terenurile slab productive. Colectiviștii din Dobra në-au ărătăt cUm âU obținut în amil trëcut Un venit băbesc de 30.000 lei la hectarul cultivat cti căpșuni, pe un teren foarte slab. Urmînd a- ceastă experiență vom cultiva șl noi căpșuni pe 10 ha, iar pe alte 5 ha de cöaS- tă vom planta pomi fructiferi și coacăz negru.Așadar, noi am pus de la început o baza trainică dezvoltării acelor ramUrl de producție care corespund condițiilor existente în satul nostru. Acest lucru ne va permite să ducem la îndeplinire toate cele înscrise în planUÎ nostru de producție. Sub conducerea organizației de bază, vom putea să ridicăm în scürt timp gospodăria noastră colectivă la nivelul celor fruntașe, milionare.De la tribuna înaltului sfat al țarii — Marea Adunare Națională — vă rog să-mi permiteți să mulțumesc partidului nostru drag, care ne-a călăuzit pașii pe acest drum luminos și ne angajăm să dăm viață tuturor îndrumărilor sale înțelepte pentru a ne aduce contribuția la înflorirea scumpei noastre patrii socialiste.

și prevenirea eroziunii solului din Perieni; Pe terenul arabil în panta supus eroziunii am trecut la executarea tuturor lucrărilor agricole pe curba de nivel, înainte vreme în condițiile proprietății individuale pămîntul era împărțit în parcele orientate din deal în vale. De pe o suprafață de 350 ha care se lucra din deal în vale nü se obținea mai mult de 600 kg cereale la ha. Nici îngrășămintele naturale nu puteau fi reținute în sol fiindcă le căra apa la vale. Acum, cînd am lucrat acest teren numai pe curba de nivel și l-am îngrășat, am scos cu 1.000 kg cereale mai mult în medie lă ha. Aceasta înseamnă că numai într-un Singur an și de pe numai 350 ha Vom obține un spor de 350 tone cereale. Terenul supus eroziunii de suprafață cuprinde a- proape 1.000 ha. Planul întocmit pentru combaterea eroziunii prevede ca pe terenul arabil să întindem în cel mai scurt timp benzi inerbate, să însămînțăm culturile în fîșii pe curba de nivel.In jurul satului avem și deâiuri care erau bune numai pentru cățăratul caprelor pe ele. Pe o parte din aceste dealuri am și plantat pomi fructiferi. La tulpină fiecărui pom am amenajat, terase potcoavă. La punctul Rateș, tot pe niște dealuri asemănătoare, am trecut să plantăm vița de vie. Cînd ne-am apucat de desfundat au venit la noi specialiștii de la Stațiunea experimentală pentru combaterea eroziunii solului din Perieni și ne-aU dat îndrumări să plantăm via în terase. Cu sprijinul acestor specialiști și priit munca harnică a colectiviștilor am terasat și plantat cu viță de vie nobiiă 15 ha. în toamna acestui an terasăm 10 ha pentru vie și mai plantăm 10 ha cu pomi fructiferi. în felul acesta dealurile gospodăriei noastre colective, altă dată sterpe, vor deveni grădini înfloritoare.Am extins lucrările pentru prevenirea eroziunii și pe pășune. Pe o însemnată suprafață de pășune s-au făcut nivelări cu gradere, am executat brăzdări pe curbă de nivel la intervale de circa 6—8 metri, apoi am trecut la executarea lucrărilor de îh- sămînțare și de reînsămînțare a pășunii. Azi pășunile de coastă ale gospodăriei noastre colective dau iarbă din belșug pentru animale.Toți colectiviștii au înțeles bine de a- cum marile avantaje ale Valorificării te- fenurilor neproductive și slab-pfodlictive și participă cti tot elanul lă îndeplinirea acestei sarcini püse în fața noastră de partid. Prin lucrări de acest fel vom termina pînă în 1965 acțiunea de combatere a ero-

ziunii solului. După calculele făcute de noi, Călăuziți de învățătura partidului nostru în anul 1965 vom recolta mai mult cu drag, noi, colectiviștii din Perieni, vom zeci de vagoane de cereale, vom începe să munci cu toată nădejdea pentru înflorirea culegem struguri și fructe de pe dealurile gospodăriei noastre colective, pentru fău- altă dată sterpe. rirea unei vieți și mai îmbelșugate.
Cuvîntul tovarășului lancu Gîlcă

(directorul G. A. S. Peștera, regiunea Dobrogea)Documentele partidului nostru au arătat de nenumărate ori că gospodăriile agricole de stat trebuie să fie exemplu și să ajute gospodăriile colective în dezvoltarea și consolidarea lor. Cu sprijinul organelor de partid și de stat, sub îndrumarea directă a organizației de bază, G.A.S. Peștera a obținut unele rezultate bune pe această linie. S-au livrat gospodăriilor colective tăurași, berbecuți, scrofi- țe și vieruși de rasă.La întărirea gospodăriilor colective a contribuit și răspîndirea experienței dobîndite de lucrătorii G.A.S. în creșterea animalelor.Conducerea gospodăriei a acordat o atenție permanentă creșterii taurinelor. în acest scop s-a aplicat o selecție riguroasă a animalelor îmbinată cu metode științifice de creștere, ceea ce a dus la formarea unui tip de vacă roșie dobrogeană adaptat condițiilor locale și caracterizată prin producții mari de lapte.în complexul de măsuri aplicate, un rol important l-a avut dirijarea factorilor mediului înconjurător (hrănirea, adăpostirea și îngrijirea). Hrănirea ahimalelor a fost asigurată prin organizarea unei baze furajere puternice și echilibrate, prin folosirea și extinderea culturilor de mare productivitate, intensifieîndu-se producerea de cantități mari de nutrețuri suculente, culturi destinate însilozării și pășunatului, fără de care este de neconceput sporirea producției de lapte în condiții avantajoase. De asemenea, s-a ținut cont și de o serie de factori care influențează creșterea producției și reducerea prețului de cost, cum sînt : menținerea unei bune stări de reproducție la întreg efectivul, dirijarea montei și eșalonarea fătărilor, gruparea și hrănirea Vacilor după producție, urmărirea îndeaproape a cheltuielilor directe și indirecte din sector, întocmirea, unui program științific de lUCfu și respectarea acestuia, etc.Creșterea dirijată a animalelor tinere constituie utia din Verigile cele mai importante ale complexului de măsuri și metode Câfë stau la bâza sporirii producției de lapte în gospodăria noastră.Organizarea producției stă în atenția permanentă a consiliului G.A.S., pornin- dü-sê de la principiul că în brigadă se hotărăște söäi’ta producției. De aceea permanentizarea oamenilor și ridicarea nivelului lor de cunoștințe profesionale constituie o preocupare continuă a noastră.Cu sprijinul organizației de bază, noi am reușit să repartizăm în sectorul zootehnic lucrători buni, Care cunosc sarcinile
Cuvîntul tovarășului Iosif Kufleitner
(președintele G. A. C. 

regiuneaîn numele colectiviștilor romîfii și germani din comUhà Cristian, raionul Sibiu, mulțumesc din suflet partidului nostru iubit pentru cinstea pe care rhi-ă făcut-o de a lua parte la sesiunea Mării Adunări Naționale.Aceste zile nu le voi uita niciodată, fiindcă am învățat foarte multe lucruri bune, pe care la întoarcerea acasă le voi pune în practică.în cuvîntul meu vreau să arăt ühéle rezultate bune obținute de gospodăria noastră și ce ne propunem noi să facem de acum înainte.Gospodăria noastră a luat ființă în anul 1950. Atunci și-au urtit părtiîhtul 84 de familii cu 371 hectare teren agrlbol. îh prezent, gospodăria cuprinde întreaga co- mună-, formată din 544 familii, romîni și germani, cu o suprafață de 1630 hectare.Ținînd cont de faptul că gospodăria colectivă se află în apropierea orașului Sibiu, consiliul de conducere a acordat o atenție deosebită creșterii animalelor și dezvoltării Sectorului legumicol: Din aceste ramuri, gospodăria noastră obține peste 60 la sută din veniturile bănești.Cu sprijinul primit din partea statului, gospodăria noastră a sporit an de an numărul de animale. Am ajuns ca în prezent să avem 603 taurine din câte 232 vaci, 2800 ovine Cu lîhă fină, 231 porcine din care 42 Séroafé, precum și 60 de sttipi de albine.în anul acesta ne-am propus să ajungem la 700 taurine din care 300 vaci cu lapte, iar în anul 1965 vom avea 960 taurine din care 596 vaci. Rezultate frumoase a obținut gospodăria noastră și în creșterea producției animalelor, reălizînd în ahul trecut peste 2.400 litri lapte de la fiecare vacă furajată, Pë baza recomandărilor făcute de Consfătuirea pe țară ä țăranilor colectiviști, noi am luat măsuri pentru dezvoltarea creșterii păsărilor. în cursul acestui an vom crește 15.000 pui de găină din care vom lăsa lâ sfîrșitul anului 5.500 păsări matcă. Prin dezvoltarea acestui sector vom contribui și noi la aprovizionarea mai bună a oamenilor müncii dé la orașe.Dezvoltarea continuă â Sectorului zootehnic a pus în fața noastră problema asigurării bazei furajere. Pînă acum porum-
Cuvîntul tovarășului Const. Acrîșmăriței 

(președintele G. A. C din satul Goșmani, 
regiunea Bacău)încheierea procesului de colectivizare a agriculturii cu aproape patru ani mâi devreme dëcît s-â prevăzut îh Directivele celui de-al III-lea Congres ăi partidului dovedește încrederea țărănimii în politică justă și înțeleaptă ă partidului nostru, în realizarea acestei sarcini, Uh rol determinant l-au avut succesele obținute de gospodăriile colective mai vechi în ridicarea producției végétale și animale, în creșterea nivelului de trăi al colectiviștilor.Gospodăria colectivă dih Sătul Goșmani, comuna Romîni, fâiOllUl BuhUși — al cărei președinte sînt — avea pînă în toamna anului trécüt. un număr de 470 familii. Munceam laolaltă Vreo 900 hectare. Lucrat bine, pămîntul ne-a dat roade bogate, . Antil trêëtit, de pe 250 ha am recoltat îh medie 2240 kg de grîu la hectar, iar de pe 200 hä ani cules cîte 2300 kg de porumb boabe la hectar ; la sfeclă am obținUt o recoltă de 23.000 kg la hectar.Dar nu numai la producția vegetală am obținut producții mari, ci și în sectorul 

ce le revin și luptă activ pentru realizarea lor. Datorită măsurilor luate, s-a reușit ca producția medie de lapte pe vacă furajată să crească într-un interval de 6 ani cu peste 1.000 litri (de la 3.021 litri în 1956, la 4.053 litri în 1961). în același timp, am organizat creșterea rațională a animalelor tinere. La vîrsta de 6 luni tăurașii au peste 187 kg iar vițelele 176 kg. Vaciie din gospodăria noastră au ajuns la o greutate medie de 520 kg.Mărirea producției de lapte și a greutății corporale s-a făcut paralel cu creșterea efectivului de vaci, cu continua îmbunătățire a cirezii. Folosirea intensă a nutrețurilor verzi și a porumbului siloz în timpul iernii a dus la scăderea prețului de cost pe litrul de lapte de ia 1,40 lei în 1956, la 0,97 lei în 1961.în balanța economică a gospodăriei noastre de stat o pondere însemnată are sectorul ovin. Prin asigurarea permanentă a unor condiții bune de creștere și furajare și în urma unei munci susținute de selecție, am ajuns să avem un efectiv de ovine spâncă ameliorată cu însușiri superioare ; greutatea medie a oilor adulte este de 52,6 kg și a berbecilor 85 kg.Producția medie de lînă, care se încadrează calnătiv la merinos, a sporit de la 3 kg de la fiecare oaie, cît am obținut în 1956, la 5,4 kg în 1961, iar prețul de cost a scăzut în aceeași perioadă de la 42,50 lei. Ia 28 lei pe kg. Pentru sporirea mai rapidă a efectivelor de oi cu lînă fină s-a experimentat în anul 1961 obținerea mai mültoi’ fătări pe un lot de 147 oi.Paralel cu lucrările de ameliorare, în preocuparea consiliului G.A.S. a stat ca obiectiv principal difuzarea materialului reproducător de mare valoare unităților agricole socialiste, în scopul ameliorării efectivelor de ovine cu lînă grosieră.Creșterea numărului de animale și a producțiilor medii au dat putința ca în anui 1961 gospodăria noastră să livreze la fondul central al statului peste 44 vagoane de lapte, peste 28.000 kg lîhă. Anul trecut gospodăria și-a încheiat activitatea cu un beneficiu de 2.500.000 lei. Merită să fie menționat faptul că sectorul zootehnic a adus gospodăriei peste 50 la sută din acest beneficiu.Rezultatele obținute nu oglindesc însă toate posibilitățile pe care le aVern. Lucrătorii din G.A.S. Peștera se angajează să lupte cu hotărîre pentru a obține noi succese în realizarea și depășirea sarcinilor stabilite de Congresul al III-lea al P.M.R. și de sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale.
din comuna Cristian, 
Brașov)bul pentru siloz, lucerna și trifoiul erau principalele furâje destinate hranei animalelor. Pentru anul acesta, în afară de 70 hectare porumb pentru siloz, vom cultiva și 9 hectare sfeclă de zahăr pentru furaj, ceea ce împreună cu cele 500 hectare finețe naturale, vor asigura o bază furajeră puternică pentru animalele gospodăriei. Pentru dezvoltarea sectorului zootehnic, consiliul de conducere s-a preocupai de construcțiile necesare, Cu a- jutorul creditelor acordate de stat și din resurse proprii am construit 4 grajduri pentru tâurinè, 2 maternități pentru scroafe, baterii pentru silozuri și altele.Așâ cum am arătat la început, noi ne îngrijim îndeaproape de cultivarea legumelor. în acest scop am construit o seră de 700 mp, iar Suprafață cultivată cu legume am mărit-o de la 30 hectare, cît era îh ahul i960, la 50 de hectare în anul acesta. Pînă în anul 1965 vom dubla suprafața cultivată cu legume. în anul trecut am avut 80 de hectare cu cartofi, din care 10 hectare din cei timpurii. De la fiecare hectar am obținut cîte 21.000 kg de cartofi.Creșterea Continuă a producțiilor vegetale și animale a avut câ rezultat sporirea producției marfă. în anul trecut gospodăria noastră a vîndtit statului peste 77 tone cereale, 170 tone cartofi și 160 vagoane sfeclă de zahăr. Am vîndut, de asemenea, peste 440 tone legume. Din sectorul zootehnic s-au livrat statului pe bază de contract 3.000 111 lapte de vacă, 380 hl lapte de oaie, 2900 kg lînă și 34 tone carne.Livrarea produselor contractate a asigurat creșterea veniturilor bănești ale colectiviștilor și a avutului obștesc. în anul trecut noi am obținut un venit de peste 2 milioane și jumătate lei. Aceste venituri aü dus la creșterea continuă a fondului de bază, încît la sfîrșitul anullii trecut acesta reprezenta 290.000 lei la suta de hectare.Reîntors în mijlocul colectiviștilor voi depune toate eforturile pentru sporirea producției, pentru întărirea economică organizatorică a gospodăriei noastre, cunos- Cînd că prin aceasta aducem contribuția noastră la înflorirea patriei, la menținerea și întărirea păcii.

Zootehnic, Vreau să arăt că gospodăria noastră a avut la sfîrșitul anului trecut 435 bovine, din care 162 vaci cu lapte, revenind la suta de hectare 48 bovine, din care 18 vaci. îngrijind bine animalele, am obținut 2400 litri de lapte de la fiecare Vacă furajată.Producțiile mari obținute ne-au permis să repartizăm ăn de an sume mari la fondul de bază. Numai anul trecut, fondul de bază a crescut cu peste 700,000 lei. Și veniturile Colectiviștilor au crescut simțitor, Cu fiecare an. Datorită acestui fapt, 80 colectiviști și-au Construit case noi, oamenii se îmbracă mai bine, duc o viată mai îndestulată.Toate aceste succese se datoresc muncii depuse de harnicii noștri colectiviști, snri- jinulul primit zi de zi din partea partidului și statului nostru.Aș. vrea să subliniez că succesele obținute în dezvoltarea gospodăriei, bunăstarea colectiviștilor mai vechi au fost un puternic imbold pentru toți țăranii din comună să intre în gospodăria colectivă.

Acum, gospodăria noastră colectivă cuprinde tot satul. Cele 650 de familii muncesc în comun o suprafață de 1600 hectare de teren. Prin colectivizarea completă, s-au creat condiții minunate de dezvoltare a agriculturii. Colectiviștii noștri sînt oameni harnici și pricepuți. Ei sînt hotărîți să obțină producții din ce în ce mai mari. Vreau sa arăt aici cîteva din planurile noastre de viitor, Ne-am propus să obținem recolte medii la hectar de 2.500 kg de grîu și 3.000 kg de porumb boabe : pe o suprafață de 120 hectare, am prevăzut să recoltăm cîte 5000 kg de porumb boabe la hectar, în teren neirigat. Anul acesta vom spori numărul de animale. atît din prăsilă proprie, cît și prin cumpărări, cu 200 de bovine, din care 60 de vaci cu lapte, precum și cu 300 oi.Ceea ce ne-am propus sîntem siguri că vom realiza, deoarece colectiviștii noștri müncesC cU sîrg și ne bucurăm permanent de sprijinul partidului și statului. De cu-
Cuvîntul tovarășului Florea Ciobanu 

(prorector al Institutului agronomic-Craiova)încheierea procesului de colectivizare a agriculturii ridică în fața specialiștilor a- gricoli noi și mari sarcini, făcînd să crească considerabil rolul lor în sporirea cantitativă și calitativă ä producției agricole.în cuvîntul meu vreau să mă ocup de cîteva aspecte ale muncii de pregătire a cadrelor în Institutul agronomic „Tudor Vladimirescu” dih Craiova.Institutul nostru, creație a regimului democrat-popular, s-a bucurat încă din primii ani de existență de grija părintească a partidului și guvernului, care i-au creat condiții materiale optime pentru pregătirea specialiștilor și pentru cercetarea științifică. Fondurile investite în mașini și a- paratură de laborator se ridică la suma de peste 40 milioane lei. Au fost create de asemenea condiții din cele mai bune de studiu pentru studenți. Aceștia nu plătesc nici o taxă școlară, au la dispoziție laboratoare moderne, ateliere didactice, biblioteci, săli de lectură. Peste 70 la sută dih studenți sînt bursieri. Numai anul trecut, în centrul universitar Craiova, au fost date în folosință două cămine studențești cu 660 locuri și o cantină modernă, iar la începutul noului aii școlar- urmează să fie dat în folosință încă un cămin cu 330 locuri.Avînd asemenea condiții. Institutul din Craiova a dat pînă acum agriculturii peste 2.000 de ingineri agronomi și ingineri mecanici agricoli. Marea lor majoritate activează pë ogoarele întinse ale gospodăriilor colective și gospodăriilor de stat, unde, alături de harnica noastră țărănime muncitoare, obțin succese importante în sporirea producției agricole, în consolidarea economică și organizatorică a unităților agricole socialiste.în prezent, în institutul nostru, sînt școlarizați 1.500 studenți. Dintre ei, aproape 70 la sută sînt muncitori, fii de muncitori și de colectiviști. Conștienți de nobila lor misiune, Studenții noștri, sub îndrumarea cadrèlôr didactice și a organizațiilor de partid și U.T.M., depun toate eforturile pentru a dobîndi o temeinică și multilaterală pregătire teoretică și practică.Cu toate rezultatele bune obținute pînă acum, trebuie însă să arăt că instruirea viitorilor specialiști pe baza actualului sistem de învățămînt agricol nu răspunde întru totul cerințelor agriculturii noastre socialiste. Ca unul care am lucrat și lucrez în învățămîntul superior agricol, precum și în producție, mă declar întru totul de acord cu analiza Critică făcută în Raportul prezentat în fața sesiunii de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej asupra modului de pregătire a specialiștilor agricoli cu studii superioare și consider foarte necesară înlăturarea urgentă a lipsurilor semnalate.în primul rînd atenția trebuie îndreptată spre revizuirea și îmbunătățirea planurilor șl programelor de învățămînt, care nu asigură o proporționalitate justă, corespunzătoare nevoilor actuale, între disciplinele teoretice și disciplinele care dau specialiștilor cunoștințele necesare în producție. în această privință aș vrea să dau doar cîteva exemple. în actualele planuri de învățămînt figurează ca facultative o serie de discipline cum sînt : culturile irigate, construcții agricole, mecanica și rezistența materialelor, pedagogia și altele. Ele pot fi frecventate și însușite de studenți după voie, adică unii da, alții nu.
Cuvîntul tovarășului Nicolae Bodor 

(directorul centrului școlar agricol Oradea)Mă bucur din inimă că am avut marea cinste de a fi invitat la sesiuhea extraordinară a Marii Adunări Naționale care dezbate probleme deosebit de importante privind dezvoltarea agriculturii.Măsurile preconizate în raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej în iegătură cu reorganizarea conducerii agriculturii, repartizarea mai justă a cadrelor de specialiști, dezvoltarea și îmbunătățirea învățămîntului agricol vor duce la continua sporire a producției agricole, la consolidarea economico-organizatorică și dezvoltarea unităților socialiste din agricultură.Noile condiții create prin încheierea procesului de colectivizare, necesită pregătirea unui număr sporit de cadre și ridicarea nivelului lor de cunoștințe. Aceasta face să crească foarte mult roiul învățămîntului agricol de toate gradele.Prin grija partidului Și statului hostru, în anii regimului de democrație populară a fost creată o largă rețea de școli cu caracter agricol. Numai îh școlile din regiunea Crișana s-au pregătit în acești ani peste 3.000 de mecanici tractoriști și circa 1.000 de cadre medii pentru agricultură, din care peste 2.400 de cadre au fost pregătite de Centrul școiar agricol din Oradea.Pe lîngă succesele obținute, în procesul de pregătire a cadrelor de mecanizatori se manifestă o serie de deficiențe. Unele din acestea se datoresc însuși modului de organizare a învățămîntului agricol, așa cum am putut constata și din activitatea centrului nostru școlar.în actuala organizare a învățămîntului agricol, practica în producție nu ocupă locul corespunzător în pregătirea cadrelor. De pildă, pentru anul I, la școala de mecanici tractoriști, programul prevede doar trei săptămîni pentru practica în producție, ceea ce este, după părerea mea, insuficient. Pentru elevii din anul II, sînt prevăzute 4 zile pe săptămînă pentru cursuri teoretice și numai două zile de practică în atelierele școlii. Afară de aceasta, in perioada iunie-iulie ei mai fac timp de 6 săptămîni practică în S.M.T. sau G.A.S. Consider că este prea scurt timpul rezervat lucrărilor practice. 

rînd, în gospodăria noastră a fost repartizat un tînăr ingiher agronom. în timpul scurt de cînd se află în mijlocul nostru, el ne-a ajutat la definitivarea planului de producție, la organizarea brigăzilor și e- chipelor. El ne-a învățat cum să furajăm chibzuit animalele, cum să lé îngrijim mai bine. în prezent, hrănirea vacilor o facem în mod diferențiat, ținînd seama jie greutatea și producția de lapte a fiecăreia,în campania agricolă din această prî- ■ măvară, inginerul a lucrat cot la cot cu i noi, a cötitfolät calitatea arăturilor și ä însămînțărilor. Muncind fără preget, noi am reușit să terminăm însămînțările lâ toate culturile, încă pe data de 24 aprilie.Măsurile luate pînă acum în gospodăria noastră colectivă și cele pe care le vom lua după ce ne vom întoarce de la acest mare sfat ăl țării vor contribui la întărirea economico-organizatorică a gospodăriei colective, la creșterea pe mai departe a nivelului de trai al colectiviștilor.
Atunci se naște întrebarea : în producție nu trebuie să răspundă toți acelorași sarcini și la același nivel ? Pe de altă parte, începînd din toamna trecută la facultățile de agricultură s-a introdus o nouă disciplină — .economia vînatului. Dar agricultura socialistă are nevoie înainte dé toate de ingineri agronomi bine pregătiți, specialiști în cultura plantelor agricole, in organizarea științifică a producției agricole. Do vînători — vorba aceea — nu ducem lipsă prea mare.Altă părere am însă despre disciplinele : culturi irigate, construcții agricole, mecanică etc., care pînă acum se predau facultativ. Consider că este vremea ca acestea să-și primească locul cuvenit îh programele analitice, ele prezëntînd deosebită importanță pehtfu temeinica pregătire a specialistului agricol.Sînt întru totul de acord cU cëie spuse în raport că pentru cunoașterea realității concrete, pentru strîngefha legăturii cu producția este necesar ca practica studenților să fie organizată în gospodăriile a- gricole de stat și în gospodăriile colëëtive mari, în stațiunile experimentate complexe, care pot satisface cerințele procesului de învățămînt. instruirea practică trebuie făcută de cele mai bune cadre didactice, precum și de Specialiștii din Unitățile productive respective, PraCtiCa trëbülë OflêfltatS pe ani de studii în așa fel îhëît îh Cul’Sul anului agricol să cuprindă êëlê mal Variate și importante procese de producție, Lărgirea, perfecționarea și îmbogățirea pregătirii practice va da studenților posibilitatea să cunoască multilateral cerințele biologice ale plantelor în cultură mare și animalelor în ferme mari, să interpreteze în mod dialectic unitatea indestructibilă dintre organism și mediu, să cunoască mașinile agricole și folosirea ior, problemele legate de organizarea producției și consolidarea economică a unităților socialiste.Pentru ca planurile și programele de învățămînt să capete un conținut substanțial ar fi bine ca la.reexaminarea.și.îmbunătățirea lor pe lîngă cadrele Științifice și didactice să fie atrași pe scafă largă specialiști care lucrează direct în producție, cu o bogată experiență practică, carë pot aduce un aport deosebit de prețios.Plec de la această sesiune ä Mafii Adunări 'Naționale, Café a făcut bilanțul drumului istoric ce l-a străbătut țărănimea muncitoare, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, de la gospodăria individuală rudimentară la marea agricultură socialistă, cu multe și nespus de prețioase învățăminte pe Care le Voi împărtăși cadrelor didactice și studenților din institutul nostru. Raportul prëzëntât de tovarășul Ghéorghiu-Dej și cUvîntările rostite de participahțli la dezbateri reprezintă pentru noi materiale de studiu dintre cele mai valoroase pentru îmbunătățirea muncii noastre.în numele cadrelor didactice și al cercetătorilor dih Institutul agronomic ,,Tudor Vladimirescu” asigur condücèrea partidului și a statului că nu vom precupeți nici un efort pëhtru a da agriculturii cadre cu înaltă pregătire teoretică și practică, capabile să rezolve cu toată competența problemele ridicate de avîhtul continuu al producției agricole în scumpă noastră patrie.

Aș vrea să ridic și problema înzestrării Școlii noastre cu utilajul necesar unei bune pregătiri profesionale. Au existat cazuri cînd școala a fost dotată mult mai tîrziu cu noile tipuri de mașini agricole intrate în producție, ceea ce a făcut Ca absolvenții să nü cunoască construcția, îfitfëtihèfèa șl mînuirea lor. De exemplu, cînd au apărut tractoarele K.D., noi pregăteam elevii cU tractoare I.A.R., iar cînd au apărut altele mai noi s-a întîmplat la fel.însăși programa de învățămînt teoretic este rămasă uneori în urmă față de dezvoltarea tehnicii și în special față de progresele pe care le cunoaște agricultura noastră Socialistă. De pildă, programa din anul aCesta prevede studierea cultivatorului C.U.T. 511 Care e scos din uz.Considerăm justă și necesară măsura prevăzută în Raport dé ä se lăfgi sistemul de școli profesionale cu durata de 3 ani, pe lîngă S.M.T., uzine de reparații, și G.A.S., pentru ca viitorii mecanizatori să lucreze încă din timpul școlarizării di- rect în producție. Prin aceasta se vor crea condiții pentru o mai bună îmbinare ä cunoștințelor teoretice cU practica în producție, școală Va putea folosi îh procesul de învățămînt utilajul modern cu care sînt înzestrate unitățile respective.~ Aceasta se impune și datorită faptului că în multe cazuri cadrele didactice care lucrează de mai mulți ani în învățămînt ■ au o slabă legătură cu producția. Este o datorie a cadrelor didactice ca éle să dezvolte la elevi dragostea față de munca în agricultură, căreia să-i dedice după terminarea școlii toate capacitățile lor.Avem convingerea că prin aplicarea măsurilor privind dezvoltarea și îmbunătățirea învățămîntului agricol se va face un însemnat pas înainte în pregătirea cadrelor necesare agriculturii noastre socialiste.Noi, cadrele didactice de la centrul școlar agricol din Oradea, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin în pregătirea temeinică a tinerilor mecanizatori care vor munci pe ogoarele patriei noastre socialiste.



Cuvîntul tovarășului Filip Marin
(președintele G. A. C. din comuna Belit ori, 

regiunea București)Cînd am ascultat Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, mi s-a perindat In fata ochilor întregul drum parcurs de gospodăria noastră de la înființare și pînă în prezent. Gospodăria noastră colectivă a fost constituită în septembrie 1949 cu 72 de familii și o suprafață arabilă de 240 ha. Dar anii au trecut și gospodăria colectivă s-a dezvoltat neîncetat.Comuniștii au fost în primele rînduri ale consolidării ecohomico-organizatorice a colectivei noastre, a muncii de convingere a țăranilor muncitori de a veni alături de noi pe făgașul agriculturii socialiste. Acum, gospodăria colectivă cuprinde 1.141 familii și 3.134 ha teren agricol. Ne mîndrim cu faptul că avutul' obștesc a crescut de la 90.000 de lei în 1949 la 6.689.066 lei în 1961, ceea ce reprezintă 216.000 lei la suta de hectare.Dezvoltarea avutului obștesc a stat în centrul atenției noastre încă de la primii pași pe care i-a făcut gospodăria colectivă, convinși fiind că numai în acest fel se poate asigura întărirea gospodăriei și creșterea veniturilor colectiviștilor. în fiecare an am repartizat la fondul de bază 15 la sută din veniturile bănești âle gospodăriei colective. începînd cti anul 1959 am repartizat, anual, și 4 la sută din producția de cereale care à fost valorificată pe bază de contract, iar banii încasați au fost alocați fondului de bază, în anul 1961. noi am repartizat là fondul de bază suma de 19.082 lei la suta de hectare, iar pentru acest an am prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli, ca pe baza veniturilor ce le vom obține să alocăm fondului de bază 733.000 lei, ceea ce va reveni peste 23.600 lei la suta de hectare teren agricol.Dezvoltarea proprietății obștești ne-a dat posibilitatea să creăm noi ramuri de producție ca piscicultura și legumicultura, necunoscute în trecut prin părțile noastre. Anul trecut, pe locurile mlăștinoase, unde altădată nici vitele nu pășu- nau, am amenajat un eleșteu de pește cu o suprafață de 52 de hectare.Și legumicultura a devenit la noi o ramură de producție importantă, permi- tîndu-ne să folosim rational brațele de muncă și să obținem importante venituri bănești. Anul trecut, de exemplu, cele 40 ha de grădină ne-au adus un venit de 740.000 lei, iar anul acesta cînd suprafața grădinii a ajuns la 60 dè hâ, din care 30 ha cu roșii timpurii, veniturile
Cuvîntul deputatului Ilie Otoiu

(regiunea Oltenia)Alături de toti oamenii muncii din tara noastră, învățătorii și profesorii participă cü adîncă satisfacție là sărbătorirea istoricului eveniment din viața poporului nostru — încheierea colectivizării agriculturii. Sîntem mîndri că de la tribună acestui mare sfat al țării putem sa raportăm partidului, Comitetului său Central, personal tovarășului Gheorghé Gheorghiu-Dej că și marea armată a cadrelor didactice de la sate îndeplinește cu dragoste misiunea care i-a fost încredințată la Congresul învățătorilor, ducînd în masă cuvîntul. partidului, lămurind țărănimea muncitoare asupra superiorității agriculturii socialiste, asupra marilor sarcini ce-i stau în față pentru sporirea producției agricole.Cu sentimentul unei datorii patriotice, însuflețiți de misiunea nobilă încredințată de partid și guvern, noi. cadrele didactice, cel mai numeros detașament al intelectualității care lucrează la sate, trăind zilnic alături de țărănimea muncitoare, ne-am străduit să răspîndim în mase știință de carte, să alungăm misticismul și superstițiile, să răspundem cu cinste setei de cultbră â țăranilor muncitori, Zi de zi, așa cum nè-à învățat partidul nostru, am luptat ca să unim munca noastră didactică — pedagogică cu sarcina organizării socialiste a societății ; am muncit și muncim pentru a pregăti tînăra generație de constructori ai socialismului și comunismului, pentru a ridica neîncetat nivelul de cultură al maselor.Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, în care se înfățișează un tablou complex al dezvoltării agriculturii în viitor, deschide Un larg cîmp de activitate școlii, nouă, învățătorilor și profesorilor.Sîntem convinși că măsurile propuse de conducerea partidului pentru îmbunătățirea învățămîntului agricol și introducerea studiului agriculturii, ca obiect principal în clasele V—VIII, vor spot! contribuția școlii la pregătirea agricolă a tineretului nostru de la sate, realizîndu-se astfel o legătură organică, mai vie, à școlii cu via
Cuvîntul tovarășului Petre Tomoroagă 
(de la Stațiunea experimentala Dobroged)în condițiile agriculturii socialiste, generalizarea în producție, pe suprafețe mari, a cuceririlor științei și experienței înaintate reprezintă un factor hotărîtor în sporirea producției vegetale și animale, în consolidarea economico-organizatorică a gospodăriilor colective și în creșterea bunăstării țăranilor colectiviști. ~Acest lucru este confirmat cu prisosință de rezultatele obținute de gospodăriile din Dobro- gea, unde colectivizarea agriculturii s-a încheiat încă din toamna anului 1957.Succesele importante dobîndite în Do- brôgea în ce privește sporirea recoltei la principalele plante de Cultură, dezvoltarea șeptelului și creșterea producției animale, ca și în folosirea mai rațională a terenurilor slab productive prin plantarea lor cu vii și pomi fructiferi, se datoresc ajutorului primit din partea partidului și statului nostru, prin crearea unei puternice baze tehnice-materiale, ceea ce a deschis largi posibilități de aplicare a cuceririlor științei agricole pe ogoarele gospodăriilor colective.Colectivizarea agriculturii în regiunea Dobrogeâ a pus în fața noastră sarcina reorganizării muncii de cêrcétai'é, astfel ca aceasta să fie mai strîns legată de nevoile producției, să contribuie într-o măsură mai mare la generalizarea celor mai 

noi metode de muncă în agricultură. In 
sadrul Stațiunii experimentale-Dobrogea, 

bănești provenite din legumicultură vor crește la peste 2.000.000 lei.Numărul animalelor va ajunge la sfîr- șitul acestui an la 700 bovine, 1.600 porcine, 4.100 ovine și 36.000 de păsări. Gospodăria colectivă dispune de numeroase construcții trainice și executate la un preț de cost redus. La sfîrșitul acestui an vom avea 14 grajduri, 4 maternități pentru scroafe, trei îngrășătorii de porci, 2 saivane, 5 cotete de păsări, o crescătorie pentru 10.000 păsări, 6 magazii de cereale și altele.Iată de ce consider pe deplin întemeiată indicația cuprinsă în Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej că consiliile de conducere ale gospodăriilor a- gricole colective, toti țăranii colectiviști trebuie să pună în centrul atenției lor grija fată de creșterea cît mai rapidă a avutului obștesc, principala cale de sporire a veniturilor gospodăriilor, de întărire și dezvoltare a puterii lor economice, de ridicare a bunăstării materiale a colectiviștilor.în Raport s-a subliniat faptul că numeroase gospodării colective consolidate din punct de vedere ecohomico-organiză- toric, folosind cu chibzuință veniturile de care dispun, au renunțat a mai face apel la credite din partea statului și își alocă singure fonduri necesare dezvoltării avutului obștesc. Una dintre àcëstèa este și gospodăria noastră colectivă. Noi, de trei äni de zile nu mai solicităm credite de la stat, întrucît posibilitățile proprii ne permit să dezvoltăm pe mai departe gospodăria colectivă.Datorită dezvoltării avutului obștesc al gospodăriei colective, nivelul de trai ăl colectiviștilor este de necompârat cu trecutul. Colectiviștii noștri se hrănesc biné, sînt îmbrăââți frumos, trăiesc ô viată demnă de aceste vremi. De cînd muncesc în gospodăria colectivă; aproape 500 de colectiviști și-au construit case noi. Comuna este electrificată în întregime. Ea are 4 școli, un cămin cultural, cinematograf, dispensar, casă de naștere și baie comunâlă.Toate acestea sînt rezultatul grijii permanente a partidului și guvernului, pentru care noi le sîntem recunoscători și ne angajăm să răspundem acestei griji cu rezultate tot mâi bune în producție, parti- cipînd mai intens la aprovizionarea oamenilor muncii de la orașe cu produse agroalimentare.
ța, cu sarcinile principale care stau în fața întregului popor.Practică noastră ne confirmă că în procesul construirii socialismului se creează și omul noii. Noi, învățătorii și profesorii de la sate, Sîntem conștienți de sarcinile grele dar nobile, pline de răspundere, care në revin în această operă transformatoare.Noi avem datoria să pregătim mai bine pe viitorii colectiviști și viitoarele cadre necesare agriculturii, să le insuflăm. încă de pe băncile școlii, dragostea față de munca în agricultură, față de gospodăria colectivă, care a deschis țărănimii noastre porți largi spre înfăptuirea năzuințelor sale de progres și bunăstare. Această îndatorire ne vom strădui s-o îndeplinim cu cinste.In satele noastre colectivizate s-au creat largi posibilități de muncă culturală, se dezvoltă continuu baza materială necesară unei activități culturale bogate și multilaterale. Viața noastră înflorește continuu.Partidul și statul nostru au manifestat o grijă deosebită pentru îmbunătățirea contihuă a condițiilor de muncă și de trai âle cadrelor didactice. Din umilii intelectuali de ieri, cu hainele rupte în coate, disprețuiți de moșieri și chiaburi, aruncați pe drumuri cînd ridicau glasul lor de protest împotriva orîndüirii crude șl nedrepte, azi învățătorii și profesorii trăiesc o viață cu adevărat demnă, là hivë- lul marilor răspunderi pedagogice și sociale, la înălțimea rolului pe care-1 au în- Vățămîntul, știința și cultura în societatea socialistă.Asigurăm partidul nostru, conducerea sa, Marea Adunare Națională și pe voi țăranii colectiviști că vom îndeplini Cu toată pricëpefëà și devôtamèntul nostru sarcinile care au fost puse îfi fața școlii, a slujitorilor ei, de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în raportul prezentat aici. Nu ne Vom precupeți eforturile noastre pentru a da patriei cadre bine pregătite, oameni de nădejde, educați în spiritul marilor idei ale patriotismului și moralei comuniste, luptători activi pentru triumful socialismului și comunismului, a cauzei păcii și prieteniei între popoare.

munca științifică a căpătat un caracter complex, studiindu-se în mod unitar problemele de bază ale agriculturii și punîn- du-se astfel capăt studiilor unilaterale și de multe ori paralele ce se făceau în trecut.Prin consultarea largă a colectiviștilor, lucrătorilor și cadrelor tehnice ce muncesc în unitățile agricole, planiil tematic de cercetare al stațiunii oglindește cele mai actuale probleme izvorîte din practica și necesitățile agriculturii. Cercetătorii noștri au rezolvat o serie de probleme ca. de pildă : folosirea soiurilor și hibrizilor dubli de mare productivitate în funcție de condițiile existente în fiecare raion ; cultură intercalată a porumbului pentru boabe cu fasole sau dovleci ; e- laborarea unor măsuri agrotehnice diferențiate pe zonele naturale ale regiunii ; extinderea cercetărilor în domeniul irigațiilor ; mécà’nizàrëa complexă a lucrărilor din agricultură ; folosirea terenurilor în pantă și amenajarea, ior în terase pentru cultura viței de vie și a pomilor ; raiona- rea viticulturii în regiune, acordîndu-se o atenție deosebită fixării zonelor favorabile pentru strugurii de masă J lucrările de întreținere a viței de vie pînă la intrarea pe rod și în côhtinüàre ; măsurile a- grotehnice ce trebuie aplicate p&ntru intrarea în producție a plantațiilor de port- altol începînd din ähul doi de la plantare 

șl a viilor tinere în vîrstă de trei ani ; stabilirea schemei de preparare a vinurilor etc. Pentru zootehnie s-au studiat și generalizat în practică o serie de măsuri care au contribuit la ameliorarea raselor. Cu sprijinul stațiunii, anul trecut peste 93 la sută din oile gospodăriilor de stat și gospodăriilor colective au fost însămîn- țate artificial. Au fost stabilite metodele pentru îmbunătățirea calitativă a silozului prin cultivarea porumbului intercalat cu soia. De asemenea s-au .stabilit măsuri pentru îmbunătățirea bazei furajere și mărirea producției de masă verde pe pășunile naturale, creșterea rațională a tineretului, organizarea muncii în fermele de animale etc.In sectorul de producție, stațiunea, care are o suprafață de 3.700 ha de teren, înmulțește și distribuie unităților agricole din regiune cele mai productive soiuri și hibrizi cu mare valoare biologică, livrează unităților material săditor viti-pomicol și animale de rasă.îndrumat în permanență de organizația de partid, colectivul de cercetători își împletește munca științifică de cercetare cu practica în unități. Pe această linie avem organizate 40 de puncte de sprijin în gospodării colective, iar cercetătorii în
Cuvîntul tovarășului Ion Călin

(directorul G. A. S. Fetești, regiunea București)Mărețul program de dezvoltare a agriculturii socialiste trasat de Congresul al Ill-lea al P.M.R. a pUs în fața tuturor celor ce muncesc pe ogoare sarcini deosebit de importante cti privire la aplicarea pe scară largă a Celor mai avansate metode științifice pentru sporirea producției. agricole. în această direcție, gospodăriilor a- gricole de stat, ca sector fruntaș al agriculturii noastre socialiste, le revine rolul de a produce cantități din ce în ce mai mari de produse agroalimentare la un preț de cost scăzut, de a aduce o contribuție tot mai importantă la formarea fondului central al statului, îa răspînditea metodelor avansate în agricultură. Pentru realizarea acestor sarcini partidul și statul au asigurat gospodăriilor de stat condiții materiale dintre cele mai bune.Gospodăria agricolă de stat Fetești are o suprafață de 5.950 hectare teren arabil, pe care lucrează 73 tractoare, revenind circa 81 hectare pe tractor. Gospodăria esté încadrată cu 9 ingineri agronomi și zootehnici, precum și cU un număr important de mécàhici și maiștri agricoli.In cuvîntul meU mă Voi opri la cîteVă rezultate din experiența noastră în creșterea producției de porumb și flOarèâ-soa- rëlui.Un factor important în creșterea producției la cuituriie prășitoare în condițiile gospodăriei noastre l-a constituit efectuarea arăturilor adînci. în 1959, cînd arătura pentru porumb a fost efectuată la cel mult 25 cm àdîhcime, producția medie pe gospodărie à fost de 2.228 kg porumb boabe là hëctar. In 1961, însă, cînd întreaga suprafață a fost arată âdînc, la peste 30 cm, producția medie pe o suprafață de 2.025 hectare à fost de 4.014 kg porumb boabe la hectar.La floarea-soarelui, cultură care ocupă în gospodăria noastră o suprafață de 350 ha, în 1959 producția a fost de 1.566 kg, iar în 1961 s-a ridicat la 2.162 kg la hectar. Prin realizarea acestor producții gospodăria de stat Fetești a livrat fondului central al statului, peste plan, 2.458 tone porumb boabe și 224 tone floarea-soateluLConcomitent cu arătura adîncă noi am efectuat și fertilizarea Solului, atîț cu îngrășăminte organice, Cît și cu îngrășăminte minerale. De reținut e făptui că mai întîi s-a făcut pe întreaga suprafață analiza compoziției chimice, pentru determinarea elementelor nutritive din sol și numai după aceea, în raport cU elementele nutritive conținute de fiecare parcelă și de cerința plantelor însămânțate, s-au stabilit în mod diferențiat cantitățile de îngrășăminte care aü fost administrate.In ultimii ani, pe baza sarcinilor trasate de partid, și în gospodăria noâstră s-a introdus folosirea semințelor de porumb
Cuvîntul tovarășului Andrei Vacserdi 

(președintele G.A.C. din comuna Glodeni, 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară)Cu greu pot exprima în cuvinte bucuria ce mi-o prilejuiește participarea la această istorică sesiune a Marii Adunări Naționale care consfințește drumul glorios parcurs de țărănimea muncitoare, sub conducerea înțeleaptă a partidului, în făurirea unei vieți fericite.Schimbări importante s-au produs și în viața țăranilor muncitori din comuna Glodeni, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară. Aici, oamenii muncesc din ce în ce cu mai mult spor și duc o viață din ce în ce mai bună. Acum, odată cu încheierea colectivizării, au în față perspective minunate pentru creșterea producției agricole și ridicarea continuă a nivelului lor de trai.Pînă ce țăranii muncitori din comuna noastră au ajuns să pășească pe calea gospodăriei colective, ei au trecut prin școala întovărășirii agricole, care i-a educat în spiritul muncii în comun și i-a deprins cu organizarea socialistă a muncii. In întovărășire noi ne-am organizat muncă în brigăzi ; pămîntul a fost coinasat în tarlale mari, ceea ce ne-a dăt posibilitatea să folosim din plin mijloacele mecanizate puse la dispoziție de statul nostru prin S.M.T. Munca unită a întovărășiților ne-a dat posibilitatea să obținem în fiecafe an producții cu 300-400 kg cereale la hectar mai mari decît țăranii cu gospodărie individuală.O mare importanță pentru transformarea întovărășirii noastre în gospodărie colectivă a avut-o crearea și sporirea continuă a fondului de bază, căruia i-am destinat 2 la sută din venitul total al întovărășirii.întovărășirea, care ne-a învățat abecedarul socialismului, ne-a făcut să înțelegem mai ușor că adevăratul belșug de produse agricole se poate obține numai în gospodăria colectivă. Din vizitele pe Care le-am făcut în gospodăriile vecine ne-am convins că deși acestea au pămîntul la fel ca al nostru, obțin cu 300—400 kg cereale și cu 3.000—4.000 kg sfeclă de zahăr mai mult la hectar decît întovărășirea noastră. Am văzut cu ochii noștri cum colectiviștii din Ernei, Curteni și Acățari, care și-au dezvoltat puternic proprietatea obștească, ridică tot mai multe construcții agricole, își construiesc case noi și duc o viață din ce în ce mai îmbelșugată. Aceste 

drumă un număr de 39 gospodării colective.Rezultatele obținute în anul 1961 cu privire la stabilirea celor mai potriviți hibrizi dubli de porumb au fost generalizate în regiune. în viticultură, s-au extins metodele folosite la gospodăria colectivă din Casimcea, unde s-au obținut peste 18.000 kg de struguri de masă la ha. La indicația comitetului regional de partid, în scopul ameliorării rapide a oilor am experimentat obținerea a două fătări pe an sau trei fătări în doi ani, metodă care în acest an se aplică în 36 de unități agricole.Pentru extinderea nouîui în practica agricolă, cercetătorii noștri ' participă cu lucrări cerute de producție la sesiuni științifice și schimburi de experiență. în cadrul stațiunii se organizează vizite, iar cu ajutorul presei contribuim la dezbaterea largă a problemelor privind creșterea producției agricole.Terminarea colectivizării agriculturii constituie un puternic imbold pentru colectivul de muncă din stațiunea noastră. Ne angajăm să muncim cu și mai mult avînt pentru sprijinirea gospodăriilor colective, pentru ca acestea să devină unități puternice, înfloritoare.
dublu hibrid. Cultivînd mâi mulți àni la rînd aceste semințe, pe întreaga suprafață destinată porumbului, âm putut alege cëi mai buni hibrizi dubli în condițiile noastre. De doi ani, gospodăria are țin lot propriu de hibridare, care anual produce peste 350 tone sămînță, cantitate suficientă pentru însămînțarea a 18.000 hectare cu porumb.Practica ne-a arătat că fără o densitate optimă a plantelor nu putem obține producții mari chiar dacă facem arătură a- dîncă de toamnă și folosim semințe de soi. Anul trecut, de exemplu, noi am avut o densitate medie de 34.000 plante la hectar. Această densitate ne-a asigurat o producție de peste 4.000 kg porumb boabe la ha. Acolo unde am avut o densitate măi mică — sub 25.000 plante, producția a fost scăzută. Experiența anuiui trecut ne-a învățat că în condițiile în care avem umiditate suficientă e neapărat necesar să asigurăm o densitate de 36.000 plante la ha. Această densitate am realizat-o în această primăvară prin însămînțârea de calitate a po- rümbülui (în cuiburi), lucrare pe care am terminăt-o în epoca optimă.In condiții agrotehnice deosebite am în- sămîilțat în acest an cu porumb stipfa- față de 1.000 ha de pè cafe ne propunem să obținem o recoltă medie de 5.000 kg boabe la hà. De asemenea am semăhat în cultură intercalată 250 ha cu fasole și dovleci. Experiența din anul tfecUt, cîhd âm Obținut o producție suplimentară de 40 töhe fasole și 500 tone dovleci, he-a a- rătat Că putem obține Venitiiti Suplimentare fără a diminua producția de porumb.Sporirea producției agricole la ha, reducerea permanentă a prețului de cost și extinderea gospodăririi socialiste pînă. la nivelul brigăzilor S-au dovedit a fi factorii cei mai importanți în ridicarea rentabilității gospodăriei noastfe de stat. In- troducînd un regim seVet de eCOnomii și aplicînd regulile agrotehnice, mecanizatorii noștri au produs tona dë portimb cu 440 lei, iàr tohà de floâtëà-sôarelüi CU 920 lei, Numai producția de porumb Și floa- rëà-soarelui äu adüs gospodăriei im beneficiu net de peste 2.600.000 lei. Adăugind beneficiile realizate de la celelalte culturi, precum și din sectoral zootehnic, am obținut anul trecut în totàl ün beneficiu net de 4.639.000 lei, față de 3.050.000 lei planificat, reVenind 79.644 lei beneficii la Siita de hectare.In numele colectivului de muncitori, tehnicieni și ingineri din G.A.S. Fetești asigur conducerea partidului și statului că vom depune toate eforturile pentru ridicarea rentabilității gospodăriei, pëhtfü a livra la fondul central mari cantități de cereale și produse animale, în scopul creșterii continue a nivelului de trăi âl oamenilor muncii.

exemple ne-au arătat, cît se poate de convingător, că locul nostru este în marea familie a colectiviștilor drept care, în noiembrie anul trecut, întoVărășiții din comuna noastră s-au unit în gosnodaria agricolă colectivă.După înființarea gospodăriei colective, sub îndrumarea organelor de partid și de stat, ne-am îndreptat toate eforturile în direcția întăririi ei economice și organizatorice, în direcția dezvoltării continue a proprietății obștești. Cü ajutorul specialiștilor am trecut la întocfhirèà planului de producție, la organizarea brigăzilor, a echipelor, la repartizarea terenurilor. Âm adunat apoi materialele necesare pentru construcția a două grajduri cu capacitate de 220 animale și a altor clădiri gospodărești. în această privință ne-a fost de mare folos fondul de bază creat în cadrul întovărășirii. Pentru întărirea gospodăriei noastre, am cumpărat 50 de vaci și 20 de vițele. Tot în acest scop și pentru a putea folosi mai rațional pămîntul, forțele de muncă, inventarul și mijloacele mecanizate, am trecut, pe baza dorinței colectiviștilor, là uhificarea gospodăriilor colective din Păcușeni Și din Glodeni. Acest lucru ne vă permite să obținem în fiecare an venituri și mai mari. Socotim că pînă în 1965 veniturile bănești ale gospodăriei Vor ajunge la cinci milioane lei anual.Gospodăria noastră este tînără. Acest an înseamnă pentru noi punerea temeliilor pentru anii care vin. Ajutorul multilateral pe care ni-1 acordă partidul șl guvernul, cît și nesecatele învățăminte cîștigate din experiența gospodăriilor agricole Colective mâi vechi, ne vor asigura și nouă, ca și altor gospodării colective tinere, o dezvoltare rapidă. Respectînd întocmai îndrumările organelor de partid și de stat, cît și sfaturile cadrelor de specialitate, gospodăria noastră se Va dezvolta neîncetat, va crește aVerea obștească, condiție necesară pentru continua ei întărire și înflorire.In numele tuturor colectiviștilor noștri mulțumesc din inimă partidului nostru drag, guvernului țării pentru neprecupețitul ajutor pe care ni l-âii dat. Noi sîntem hotărîți să muncim cu tôt elanul și priceperea în vederea înfăptuirii sarcinilor ce ne revin pentru continua înflorire a agriculturii noastre socialiste,

Cuvîntul tovarășului Petru Redai 
(președintele G. A. C. din comuna Simbăta, 

regiunea Crișana.)N-a trecut mult timp de cînd am avut fericita ocazie să particip, ca invitat, la lucrările Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști în calitate de președinte al întovărășirii agricole din comuna Sîmbă- ta, regiunea Crișana. Am ascultat atunci cuvîntuî țăranilor colectiviști și am comparat rezultatele obținute de unele gospodării colective care au condiții de climă și sol asemănătoare celor din comuna noastră, cü rezultatele pe care le-am obținut noi în întovărășire. Mi-am dat astfel seama că transformînd întovărășirea în gospodărie colectivă, aplicînd toate regulile agrotehnice și folosind din plin ajutorul acordat de partidul și Statul nostru, am putea să obținem în scurt timD rezultate mult mai buné.Reîntors acasă, am povestit întovărăși- ților din comuna noastră faptele minunate arătate de țăranii colectiviști participant! la Consfătuire, i-am informat despre sarcinile trasate de partid cu privire la transformarea socialistă a agriculturii și dezvoltarea producției agricole.Răsunetul pe care i-a avut Consfătuirea pe țară a.țăranilor colectiviști în rîn- dul întovărășiților noștri, vizita făcută là G. A. C. Mădăras, discuțiile organizate în cadrul serilor de întrebări și răspunsuri, precum și celelalte metode folosite în munca politică de masă au făcut Ca îfi foarte scurt timp după Consfătuire să inaugurăm gospodăria colectivă, câté cüpriride âfetăzi toate familiile din satul nostru.Una din sarcinile principale după înființarea gospodăriei a fost întocmirea planului de producție și organizarea muncii pe brigăzi și echipe. în aceasta privință noi am primit un ajutor prețios din partea activiștilor șl cadrelor de specialitate trimise de organele de partid si de stat. Ținînd seama de condițiile priel
Cuvîntul tovarășei Lucreția Plătică 

(șef de atelier la Uzinele Săvinești — Bacău)Vă rog să-mi permiteți să aduc sesiunii salutul fierbinte al tuturor muncitorilor, inginerilor- și tehnicienilor de la Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești, creație a regimului nostru de democrație populară.Muncitorii, inginerii și tehnicienii de la Săvinești àu lüät Cunoștință cu deosebită bucurie de îhchëiërêâ procesului de Colectivizare a agriculturii, care a aVut loc cu aproape 4 ani înainte de termenul stabilit de Congresul al III-leâ al P.M.R.' Rezultatele obținute în munca de colectivizare a agriculturii se datoresc în primul rînd justeței liniei politice a partidului, stabilită la plenara din 3—5 martie 1949 a C.C. al P.M.R. și muncii politice desfășurate în rîndul țărănimii muncitoare pentru a o convinge că singura cale spre o viață mai bună este gospodăria agricolă colectivă.Statul nostru a acordat țărănimii un puternic sprijin prin S.M.T., credite pe termen lung și fără dobîndă, prin semințe de soi; îngrășăminte chimice și prin trimiterea de specialiști. Folosirea rațională a tuturor resurselor de care dispun gospodăriile colective Va face ca acestea să devină unități puternice, mari producătoare de cereale, legume, struguri și fructe, lapte, carne, ouă.Uzina noastră produce astăzi nu numai fire și fibre relon, ci și lînă artificială tip rolan. Anul acesta producem Î.300 tone de rolan, iar prin intrarea în funcțiune cu întreaga capacitate a uzinei vom produce anual 5.300 tone, o cantitate echivalentă cu lîna obținută de la peste 2.000.000 oi, calculat la o producție medie de 2,5 kg lînă de la o oaie.
Cuvîntul tovarășului Irimia Daniliuc, 
(dir&tor G. A. S.-Leorda, regiunea Suceavă)Gospodăria agricolă de stat Leorda, raionul Botoșani, este specializată în creșterea porcilor. Carnea de porc ocupă locul principal iii producția marfă a gospodăriei.Noi creștem porci de rasă pură și metiși precoci pentru producția de carne și cu un mare randament.In prezent turma de bază este formată din 1.500 Scroafe care asigută materialul de prăsilă și cel pentru îngrășate. Anul acesta noi vom livra statului peste 1.800 tone carne de porc.In cele ce urmează vreau să arăt modul cum am organizat munca, metodele zootehnice pê care le folosim în creșterea porcilor și rezultatele pë care le-am obținut.Studiind temeinic posibilitățile de reducere a prețului de cost, consiliul gospodăriei și organizația de partid au putut lua o sérié de măsuri tehnico-organizato- rice care au düs la reducerea continuă a costului furajelor, organizarea mai bună a muncii, asigurarea stabilității cadrelor și pregătirii lor profesionale, aplicarea riguroasă în îngrijirea animalelor a metodelor înaintate etc.Care au fost rezultatele ? La sfîrșitul anului 1961 noi am încheiat activitatea e- cohomică cu un beneficiu de aproape 2.100.000 lei.MbnCă a fost organizată în patru brigăzi de producție, din care 3 s-au specializat pentru creșterea unei singure categorii de porcine. De exemplu, brigada I-a âre în grija sa 1.100 scroafe, brigada a II-a se ocupă de creșterea a 3.000—4.000 capete tineret porcin în vîrstă de 2—4 luhi ; brigada a IlI-a are la îngrășat 6.000—8.000 porci ; brigada a IV-a, care se află la o secție mai îndepărtată de sediul gospodăriei, are un ciclu de producție complet.In vederea creșterii productivității muncii, ne-am preocupat de organizarea cît mai judicioasă a muncii, astfel încît fiecare îngrijitor să poată da randamentul maxim. Am luat măsuri organizatorice menite să scutească pe îngrijitor de efectuarea unor munci auxiliare. Astfel, a fost alcătuită cîte o echipă de furajare, care se ocupă de pregătirea și transportul furajelor la fiecare brigadă.La noi s-a introdus o disciplină strictă în ce privește aplicarea regulilor zootehnice. Ne preöcüpäm să asigurăm animalelor furaje variate, bogate în substanțe proteice în raport cu vîrsta porcilor și celelalte caracteristici fiziologice.întrucît cantitatea de carne pe care trebuie să o livrăm statului depinde de efec- 

nice pe care le avem, noi am luat o serie de măsuri care să ne ajute să realizăm producții sporite de grîu și porumb. Totodată, în vederea sporirii veniturilor bănești, am amenajat o suprafață de 5 hectare pentru cultivarea legumelor.Gospodăria noastră colectivă este așezată în zona deluroasă a regiunii, Unde o parte din teren nu poate fi folosit pentru cultura cerealelor. De aceea, am ho- tărît să creăm o livadă de pomi fructiferi pe o suprafață de 25 hectare.Ținînd cont de condițiile prielnice pentru asigurarea necesarului de furaje si de priceperea colectiviștilor noștri în creșterea animalelor, ne-am propus să dezvoltăm mult sectorul zootehnic care, după cum se știe, este aducător de mari venituri. La sfîrșitul anului vom ajunge la 198 taurine, din care 80 vaci, reali- zînd astfel o încărcătură de 31 taurine la 100 ha. Numărul oilor va crește pînă ia sfîrșitul anului la 500 capete.Pentru adăpostirea animalelor în condiții bune, vom construi în acest âfi doiiă grajduri de cîte 100 vite mafi fiëcàre, ià care vom folosi în majoritate materiale procurate pe plan local. Töt în acest an vom mai construi uh Saivan pëntfu 600 de oi, o maternitate pêntru scrôâfë, o remiză șl uh pătul pentru 10 vagöahe porumb.In planul de perspectivă ne-am propus să mărim numărul de animale și păsări în așa fel, încît pînă în 1965 Sa àvërh la suta de hectare un număr de 56 bovine, din care 23 vaci de lapte, 15Ö ovine, 74 porcine și 1.000 păsări.în numele colectiviștilor din satul-Sîm- băta mulțumesc partidului nostru drag care ne-a arătat calea spre o viață îmbelșugată și fericită, pentru ajutorul economic și organizatoric pe care ni-1 acordă partidul și statul nostru.
Deși uzina noastră, HÜ are Contingențe cu industria de îngrășăminte chimice, noi prelucrăm reziduurile produselor de relon, obținînd astfel 8.30Ö tone sulfat de amoniu anual. Această cantitate se adaugă lâ cele 210.000 tone îngrășăminte azotoase ce le va produce anual combinatul dë là Roz- növ.Colectivul Uzinei dë fire și fibrê sintetice din Săvinești, sub conducerea organizației de partid, a reușit să realizeze cu succes sarcinile de plan. îmbunătățind în același timp calitatea producției de fire relon — cu care pe buha dreptate pütem să ne mîndrim.Trebuie să vă spun, dragi tovarăși, că începutul nu a fost ușor' : totul trebuia luat de la capăt ; majoritatea oamenilor noștri eraü tineri. De altfel și acum, după 4 ani de producție, vîrsta médié a colectivului este de hümai 26 de ani. Mulți dintre ei proveneau de là sâté sâü din școli, iar o parte erau veniți din întreprinderi cü ält specific. Aceste greutăți lè-àm învins, âm mers înainte și astăzi ne mîndrim cü tinerii noștri muncitori care îh- tr-un timp relativ scurt au devenit stăpîni pe mașinile moderne.Permiteți-mi ca, de la înalta tribună a istoricei sesiuni a Marii Adunări Naționăle, să mă adresez tuturor reprezentanților țărănimii colectiviste prezenți aici Și să-mi exprim convingerea că, așa cum noi vom realiza sarcinile de producție, la fel și harnicii colectiviști vor depune toate eforturile pentru a da patriei noastre cît mai multe produse agroalimentare.

tivul de purcei puși la îngrășat, se dă o atenție deosebită îngrijirii raționale a scroafelor, astfel încît âă sê realizeze cel puțin două fătări pe an de lä ö scroafă.Scroafele gestante sînt ținute în loturi comune din cîte 60—70, pînă în ultima lună de gestație. Cu circa 10 zile înainte de fătare se face repartizarea loi? în maternități. Căutăm să îngrijim cît mai bine scroafele în timpul gestației și al lacta- ției, deoarece de hrănirea lor îh bune condiții depinde obținerea Unor purcei vi- gUtoși. în perioada de Vară scroafele gestante sînt crescute în tabere. în acest timp furajul de bază îl cohstitüie lucerna verde, cu un adaos de 1,5—2 kg concentrate. în timpul stabulației, în hrana scroafelor folosim porumb însilozat, fîn de lucernă și cîte 2 kg amestecuri de concentrate cu un conținut de 16 la Sută proteină,în ultima lună de gestație scroàfelè cer o îngrijire și o hrănire deosebit de atentă. Astfel, în timpul stabulăției, pe lîngă furajele însilozate și fînul de lucernă li Se dă cîte 3 kg amestecuri de Concentrate, iar vara pe lîngă lucerna verde ce li se dă la discreție, se mai administrează și Cîte 2,5 kg concentrate, urmărindu-se să se a- sigure o rație care să aibă 20 la sută proteină.Purceii sugari sînt hrăniți de timpuriu, în boxe speciale de alimentare.La începutul fiecărei luni purceii sînt repartizați pe loturi. Această operație are ca principal scop uniformizarea loturilor în raport cu greutatea corporală. Pe lîngă o furajare rațională fiecare îngrijitor se preocupă de curățenia și dezinfecția porcilor și a padocurilor.Acordînd atenția cuvenită îngrijirii porcinelor după metode științifice, noi am obținut anul trecut rezultate frumoase. Astfel, de la fiecare scroafă am realizat în medie cîte 14,7 purcei înțărcați la o greutate de 15 kg. La tineretul porcin sub 30 kg am obținut un spor zilnic de creștere în greutate de 263 grame, cu un consum de numai 4,8 unități nutritive, în loc de 5,2 unități nutritive, cît a fost planificat. De asemenea, s-a redus și prețul de cost.Succesele obținute de gospodăria agricolă de stat Leorda în creșterea porcilor sînt rezultatul eforturilor întregului colectiv de muncitori și tehnicieni.Așa cum rezultă din raportul prezentat, în fața gospodăriilor agricole de stat stau sarcini déosebjt de importante. Colectivul nostru este hotărît să aducă o contribuție și mai mare la îndeplinirea acestoj sarcini.



Cuvîntul tovarășei Mina Ciobanii
(președinta G. A. C. din Săveni, regiunea Suceava)Gospodăria noastra colectiva din comuna Săveni, regiunea Suceava, a luat ființă in anul 1949. Ea cuprinde acum 1.406 familii de țărani care muncesc împreună 2.743 hectare. Datorită ajutorului primit din partea statului prin tractoare și mașini a- gricole, credite, semințe de soi, precum și sprijinului dat de cadre de specialiști, noi am obținut an de an rezultate tot mai bune în toate sectoarele de activitate. Anul trecut, bunăoară, gospodăria noastră a realizat cite 2.260 kg grîu la ha, iar de pe o tarla de 35 de hectare s-a obținut o producție de aproape 3.500 kg grîu la hectar ; la porumb, recolta a fost și mai bună ajungînd la 3.200 kg boabe în medie la hectar, iar de pe 29 de hectare s-au Jealizat cîte 4.250 kg la hectar. Și în sectorul zootehnic am obținut rezultate frumoase. Amintesc aici că noi am obținut în medie cîte 2.000 litri lapte de la fiecare vacă furajată, cîte 63 litri lapte și 2,300 kg lînă de la fiecare oaie.In gospodăria colectivă producțiile sînt de 2—3 ori mai mari decît atunci cînd ne lucram pămîntul de unul singur. Cred că nu greșesc cînd spun că în viitor vom realiza producții și mai mari. De un mare ajutor în această privință ne sînt nouă, colectiviștilor, învățămintele pe care le căpătăm la cursurile agrozootehnice de masă, din cărți, broșuri și ziare care vorbesc despre probleme de agricultură.Noi ne-am convins din practică că în- vățămîntul agrozootehnic de masă dă roade bune dacă este organizat în mod diferențiat, dacă oamenii care lucrează la cîmp sînt încadrați într-un cerc agrotehnic, iar cei care se ocupă de hrănirea și îngrijirea animalelor într-un cerc zootehnic. Lecțiile „Lucrările solului și aplicarea îngrășămintelor“, „Sămînța și semănatul”, „Cum putem obține 5.000 kg porumb boabe la hectar în cultură neirigață” și altele, predate de inginera agronomă a gospodăriei colective, au fost urmărite cu mult interes de către cursanții de la cercul agrotehnic.. La cercul zootehnic, unde lector a fost o altă tovarășă ingineră, s-au predat lecții ca „Pregătirea furajelor și asigurarea bazei furajere“, „Principiile de alcătuire a rațiilor”, „Importanța hrănirii raționale a vacilor cu lapte“ și altele.Pentru ca lecțiile predate și discuțiile purtate în cercuri să aibă rezultate și mai bune, s-a urmărit ca învățămîntul agrozootehnic de masă să fie cît mai mult legat de practica agricolă, de sarcinile și de situația concretă din gospodăria noastră
Cuvîntul tovarășului ing. Voicu Stanca 
(directorul G. A. S. Redea, regiunea Oltenia)In Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej se face bilanțul bogat al marilor realizări obținute în dezvoltarea agriculturii, arătîndu-se uriașele rezerve și posibilități deschise prin încheierea colectivizării. Cîtă înțelepciune și ce prețioase învățăminte se desprind din .cuvintele acestui raport !Partidul nostru a trasat gospodăriilor de stat sarcina de mare însemnătate economică și politică de a deveni mari producătoare de cereale-marfă, carne, lapte, la preț de cost scăzut, de animale de prăsilă, material săditor pomi-viticol și semințe selecționate din principalele plante de cultură.Hotărîți să îndeplinească această importantă sarcină, lucrătorii gospodăriei de stat Redea au depus și depun eforturi susținute, folosesc întreaga lor capacitate de muncă pentru a valorifica posibilitățile naturale pe care le are gospodăria. Preocuparea noastră este de a folosi cu maximum de randament pămîntul, tractoarele, mașinile, îngrășămintele naturale și chimice pentru a obține an de an produse tot mai multe și mai ieftine.Și experiența noastră dovedește că pentru folosirea rațională a pămîntului o metodă foarte bună este semănatul pe suprafețe tot mai mari a culturilor intercalate și duble. La cultura dublă de porumb, după leguminoase și chiar după cereale, noi am obținut producții de peste 12.000 kg masă verde în teren neirigat. Terenul astfel întreținut s-a putut pregăti mult mai ușor pentru însămînțarea cerealelor de toamnă. Producția rezultată din culturile duble a fost folosită cu bune rezultate atît la însilozare, cît mai ales ca masă verde. Avînd la dispoziție mașini, semințe din soiurile timpurii și îngrășăminte chimice în cantități din ce în ce mai mari, vom trece în gospodăria noastră la extinderea acestei metode.Pentru creșterea fertilității solului, am aplicat la arătura de însămînțare a culturilor duble, peste resturile de miriște, 100—150 kg azotat de amoniu și 200—300 kg superfosfat, ceea ce a avut foarte bune urmări. Bune rezultate a dat și încorporarea gunoiului de grajd în orice fază de fermentare odată cu arătura, care a fost executată într-un termen scurt pentru a nu se pierde apa din sol și a asigura timpul necesar vegetației celei de a doua culturi.Folosind regulile agrotehnice corespun

Cuvîntul tovarășului ing. Gheorghe Condei
(G. A. C. din comunaAcum, cînd întreaga agricultură, a tării este pusă pe baze noi, socialiste, cînd sarcina centrală este întărirea economico- organizatorică a gospodăriilor colective și creșterea puternică a producției agricole, în fața cadrelor de specialitate se deschide un cîmp larg de activitate.Am lucrat pînă nu demult ca cercetător la stațiunea experimentală viticolă Drăgășahi. La chemarea plină de înțelepciune a partidului adresată inginerilor de a merge să lucreze în gospodăriile colective. am răspuns cu toată dragostea și convingerea că nu există o satisfacție mai mare peptru un inginer agronom decît aceea deț'g-și consacra cunoștințele și întreaga sa- tputere de muncă nobilei cauze a ridicări!./agriculturii noastre socialiste. Muncese'ijfn prezent în gospodăria agricolă colectivăJ ..Izvorul belșugului" din comuna Crețeni. regiunea Argeș. M-a bucurat nespus de mult că, încă de la sosirea niea în gospodărie, colectiviștii, cărora nu numai o dată le dădusem diferite îndrumări tehnice, m-au primit cu toată dragostea și căldura ce-i caracterizează, punîndu-și mari speranțe în ajutorul meu. 

colectivă. De aceea, fiecare lecție a fost predată în lumina documentelor de partid referitoare la agricultură și îmbogățită cu exemple din gospodăria noastră. In același timp noi am creat și un lot experimental, asigurînd cele mai bune condiții pentru efectuarea lucrărilor practice de către cei ce urmează învățămîntul agricol. De asemenea, din inițiativa colectiviștilor care au urmat cursul zootehnic s-au constituit, în mod experimental, două grupe de vaci de „elită“, cum le spunem noi, de care se ocupă cei mai buni îngrijitori. Prin aceasta se urmărește să se arate în mod practic că de la vaci, a- tunci cînd sînt hrănite și îngrijite bine, se pot obține producții mari de lapte.învățămîntul agrozootehnic de masă poate aduce o contribuție deosebit de mare în lupta pentru combaterea unor obiceiuri învechite, înapoiate, care se mai practică în agricultură. Și la noi a fost o vreme cînd se obișnuia ca gunoiul de grajd să se risipească fără folos. învă- țînd, colectiviștii au înțeles cît de mari sînt foloasele pe care le aduce acest important îngrășămînt natural ; în cadrul cursurilor, ei au fost îndrumați să dea o mare atenție aplicării lui pe suprafețe cît mai mari. Drept urmare, cursanții au trecut în mod practic la amenajarea platformelor de gunoi, iar apoi la împărțirea acestui îngrășămînt pe ogoare.Aș mai putea da și alte exemple din care reiese că învățămîntul agrozootehnic de masă își aduce din plin contribuția la îmbogățirea cunoștințelor colectiviștilor, la dezvoltarea gustului pentru citit. Ceea ce vreau să subliniez însă în mod deosebit este faptul că nu numai cîțiva colectiviști participă la învățămîntul agrozootehnic, nu numai cîțiva dintre ei citesc cărți și broșuri de specialitate, ci majoritatea lor. Ei se străduiesc să-și însușească și să aplice tot ceea ce este nou și înaintat în agricultură.De aceea, socotesc ca foarte bine venite măsurile cuprinse în Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej în legătură cu îmbunătățirea învățămîntului agrozootehnic de masă și sînt convinsă că aplicarea lor ne va fi de mare folos.In numele colectiviștilor din Săveni, mulțumesc din inimă partidului pentru grija și ajutorul acordat țărănimii colectiviste ; noi sîntem hotărîți să muncim cu și mai multă hărnicie pentru creșterea producțiilor agricole vegetale și animale, pentru continua înflorire a agriculturii noastre socialiste.
zătoare, anul trecut, de exemplu, cu toată seceta care a bîntuit prin partea locului, gospodăria noastră a obținut rezultate bune la majoritatea culturilor : în medie cîte 2.000 kg grîu la hectar, 3.000 kg porumb, peste 2.300 kg mazăre și aproape 5.000 kg sorg dublu hibrid la hectar. Pe unele tarlale producțiile au fost și mai mari, fapt ce ne-a demonstrat rezervele încă mari pe care le avem și pe care va trebui să le folosim mai intens în viitor pentru sporirea producției.Realizarea unor producții sporite a dat putința gospodăriei noastre să contribuie într-o măsură mai mare la asigurarea fondului central al statului de produse agro-alimentare. în ultimii patru ani gospodăria noastră a livrat statului peste 14.831 tone de grîu, 1.867 tone de floarea- soarelui, 1.870 tone de carne, 7.555 hl de lapte și importante cantități de lînă. Anul trecut, de exemplu, gospodăria noastră a livrat pentru,, fiecare 100 ha cîte 92 tone de grîu, 93 h’l de lapte etc. în fiecare an gospodăria noastră a realizat beneficii importante. Dar posibilitățile de mărire a rentabilității gospodăriei sînt încă foarte mari. Avem încă serioase r^perve pentru reducerea prețului de cost și ne vom strădui să le folosim pe deplin.îndeplinind sarcinile trasate de partid, gospodăria noastră a acordat o atenție deosebită sprijinirii gospodăriilor colective din jur, îndeosebi celor tinere. Pe lîngă îndrumarea tehnică acordată de tehnicieni la cursurile agrozootehnice, G.A.S. Redea a sprijinit cele trei gospodării colective vecine cu mașini și tractoare, creîndu-le condiții să efectueze toate lucrările de însămînțare la timp și în bune condiții. Folosind semințele predate de gospodăria noastră pentru fondul de schimb, în cantitate de peste 800 tone, gospodăriile agricole colective din raionul Caracal au reușit să însămîn- țeze suprafețe mari cu grîu din soiuri productive, cu porumb dublu hibrid ș.a. Ținînd seama de experiența noastră, gospodăriile colective din Redea și Rotunda au pus încă de pe acum bazele sectorului zootehnic, au luat măsuri pentru a dezvolta toate ramurile de producție.Noi, lucrătorii gospodăriei agricole de stat Redea, nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin în dezvoltarea continuă a producției agricole.

Crețeni, regiunea Argeș)Măsurile propuse în Raportul prezentat sesiunii de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej pentru asigurarea condițiilor de viață și de muncă inginerilor și specialiștilor din agricultură reflectă grija partidului și statului față de noi. Răspunsul și mulțumirea noastră cea mai deplină, față de prețuirea acordată, va fi munca neobosită, entuziastă, pentru dezvoltarea rapidă a agriculturii.în gospodăria agricolă colectivă în care lucrez, ramura principală de producție o constituie viticultura. Cultura viței de vie se întinde pe o suprafață de 326 ha, ceea ce reprezintă 28 la sută din suprafața agricolă și aduce peste 75 la sută din veniturile bănești ale gospodăriei. Mi-am dat seama de la început că gospodăria colectivă, prin caracterul său, îmi oferă largi posibilități de a urmări, cu aceeași pasiune și în viitor, noi și variate teme de studiu, de a verifica și generaliza în producție, pe terenuri întinse, rezultatele experimentale obținute in munca de cercetare și de a-mi adînci și perfecționa cunoștințele printr-o directă participare la creșterea producției. Păstrarea și în viitor a legăturii permanente cu reali

zările științifice ale stațiunilor experimentale mă va ajuta la obținerea unor rezultate tot mai bune în munca mea.Planul de dezvoltare în perspectivă a gospodăriei colective din comuna Crețeni prevede, paralel cu creșterea producției cerealiere și animale, dezvoltarea cu precădere, ca ramură de bază, a culturii viței de vie. Condițiile pedo-climatice, ca și tradiția locuitorilor — viticultori din tată în fiu — ne permit ca pînă în anul 1965 să plantăm, în special pe terenurile în pantă, erodate și slab productive, încă 250 ha cu vie din care 80 ha cu struguri de masă.Noile plantații de vii vor cuprinde soiuri de struguri de masă și de' vin de mare producție și de calitate superioară cum sînt : Chasselas doré, Muscat de Hamburg, Riesling italian, Sauvignon, Tă mîioasă romînească și Cabernet Sauvignon, soiuri ce au dus faima Dodgoriei Drăgășani.Gospodăria își va produce singură material săditor ieftin și de calitate necesar pentru asigurarea planului de plantări, împreună cu consiliul de conducere al gospodăriei am hotărît ca în anul 1963 să altoim 450.000 vițe, ajungînd în 1965 la 800.000—1.000.000 vițe. Pentru aceasta va fi nevoie de amenajarea unui local de forțare și a unui sistem de irigare a vițelor. în comuna noastră avem toate posibilitățile pentru realizarea celor ce ne-am propus.Pentru noi, sarcina cu privire la atingerea unei producții de 8.000 kg struguri la hectar este deosebit de mobilizatoare. In gospodăria colectivă din Crețeni putem realiza o astfel de producție. în scopul obținerii unor recolte mari am și început să aplicăm o parte din verigile .complexului agrotehnic cum sînt : administrarea îngrășămintelor organico-minerale și a- mendamentelor calcaroase, executarea rațională a tăierilor în uscat, refacerea viilor bătrîne etc.
Cuvîntul tovarășului Gheorghe Idu

(directorul S.M.T.-Cogealac, regiunea Dobrogea)Mecanizatorii de la S.M.T. Cogealac, regiunea Dobrogea, pe care îi reprezint la actuala sesiune, au muncit cu avînt pentru a-și aduce contribuția la rezolvarea cu succes a uneia dintre cele mai complexe sarcini ale construcției socialiste — încheierea colectivizării agriculturii. Sarcinile trasate prin Directivele Congresului al III-lea și de Plenara C.C. al P.M.R. din iunie—iulie 1961 au constituit o călăuză sigură în întreaga noastră activitate.Stațiunea noastră a fost dotată cu un număr însemnat de tractoare și mașini agricole de mare productivitate. în anul 1961 am avut 132 de tractoare, 70 de combine, 130 de semănători și alte mașini cu care am putut efectua mecanizat aproape în întregime lucrările agricole în cele 9 G.A.C. din raza noastră de activitate, pe o suprafață arabilă de peste 20.000 ha.Au fost obținute o serie de rezultate bune în sporirea producției agricole pe suprafețele lucrate, în creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost și realizarea de economii. Folosind rațional mașinile de care dispunem am realizat în anul trecut un volum de lucrări care totalizează 123.803 ha arătură normală, față de 104.980 planificat, sau 660 ha arătură normală pe tractor convențional față de 560 planificat. Prețul de cost pe hectarul de arătură normală a fost redus cu 3,01 lei, realizîndu-se economii în valoare de peste 372.600 lei. De asemenea a crescut cîștigul mediu al mecanizatorilor.La obținerea acestor rezultate au contribuit o serie de factori, între care : ridicarea continuă a calificării mecanizatorilor, efectuarea reparațiilor de calitate, permanentizarea brigăzilor și tractoriștilor în aceleași gospodării pe aceleași suprafețe, colaborarea între brigada S.M.T. și brigăzile de cîmp din G.A.C. etc. în anul trecut șefii de brigadă au fost aleși în consiliile de conducere ale gospodăriilor colective. Acest lucru permite stabilirea unor mai juste măsuri pentru creșterea producției și îmbunătățirea permanentă a calității lucrărilor. An de an recoltele gos
Cuvîntul tovarășului Grigore Simonca 
(președintele G.A.C. din comuna Sanislău, 

regiunea Maramureș)Colectiviștii din Sanislău au întîmpinat cu mare bucurie vestea încheierii colectivizării agriculturii în țara noastră. Alături de întregul popor muncitor, noi vedem în aceasta o mare victorie a partidului nostru drag, care a ajutat țărănimea să înțeleagă că gospodăria colectivă este singurul drum spre fericire și o viață mai îmbelșugată.în cele ce urmează vreau să vă înfățișez experiența noastră în lupta pentru punerea în valoare a terenurilor nisipoase.în hotarul gospodăriei noastre există peste 1.000 de hectare cu nisipuri zburătoare, aproape jumătate din suprafața a- gricolă a gospodăriei. în trecut nici nu ne puteam gîndi măcar la rodnicia acestor terenuri. Și aceasta, nu pentru că nu am fi dorit. Dar necazurile și neputința micii gospodării frîna orice năzuință a noastră de a fertiliza aceste pămînturi.Gospodăria colectivă ne-a înarmat cu forța muncii unite, cu mijloacele materiale necesare pentru a supune cît mai mult natura. Cu ajutorul de neprețuit al partidului și statului, noi am reușit să obținem unele succese în valorificarea acestor terenuri.Pentru a face o treabă cît mai bună, împreună cu specialiștii am organizat mai întîi o serie de loturi experimentale care ne-au ajutat să vedem ce fel de îngrășăminte contribuie mai mult la îmbunătățirea . structurii acestor terenuri. Experiențele ne-au dovedit că lupinul folosit ca îngrășămînt verde dă, într-un timp scurt, rezultate bune. Pe o suprafață de 20 ha, cultivate cu secară după lupin, am obținut o producție medie la hectar cu 800 de kg mai mare decît pe terenurile neîngrășate, iar la cultura florii-soarelui s-a realizat un spor de 500 kg la hectar. Vreau să arăt că noi am cultivat lupinul în miriște și
Cuvîntul deputatului Andrei Bartha

(regiunea Cluj)Oamenii muncii din circumscripția electorală nr. 14, regiunea Cluj, au întîmpinat cu mare bucurie vestea încheierii colectivizării agriculturii în țara noastră. Intrarea tuturor țăranilor muncitori în gospodăriile colective reprezintă un eveniment istoric, de mare însemnătate în viața

Ridicarea continuă a producției de struguri la hectar și în special a celor de masă va permite colectiviștilor să contracteze cu statul, an de an, cantități tot mai mari, ajungînd în 1965 la 300 de vagoane. în acest fel va crește considerabil fondul de bază al gospodăriei, precum și valoarea zilei-muncă.Dezvoltarea și întărirea continuă a gospodăriilor colective necesită asigurarea conducerii tehnice a acestora cu cadre de specialiști în diferitele sectoare: apicol, horti-viticol sau zooveterinar. Ridicarea calificării brigadierilor și șefilor de echipă, precum și a colectiviștilor impune elaborarea în perspectivă a unui sistem de pregătire teoretică și practică a acestora.Măsurile prezentate dezbaterii sesiunii privind îmbunătățirea sistemului de organizare a conducerii agriculturii, îmbunătățirea radicală a muncii în instituțiile de cercetări și a muncii de pregătire a cadrelor în învățămîntul agricol vor contribui la o mai strînsă legătură între știință și practică prin participarea nemijlocită în producție a unui număr cît mai mare de specialiști.Am arătat doar cîteva din sarcinile mari ce ni le-am propus să le realizăm. Chiar și numai acestea sînt mai mult decît suficiente pentru a-mi imagina ce cîmp întins și fertil am în față, ce posibilități minunate mi s-au creat pentru a depune o activitate tot mai fructuoasă. Ca inginer agronom și ca tînăr membru de partid socotesc ca o sarcină de onoare participarea mea alături de colectiviști la înflorirea agriculturii noastre socialiste.Acum, cînd am gustat din plin din bucuria muncii pe ogoarele înfrățite ale colectivei din Crețeni, consider de datoria mea să rămîn mai departe în această gospodărie, să unesc cunoștințele mele cu experiența colectiviștilor, pentru obținerea unor recolte tot mai mari.
podăriilor colective au crescut continuu. Anul trecut pe raza de activitate a stațiunii noastre producțiile medii la ha în gospodăriile colective au fost de 1.472 kg grîu, 2.269 kg la porumb boabe și 1.255 kg la floarea-soarelùi. Producții sporite, peste cele planificate, au fost obținute și la celelalte culturi ca : mazăre, ovăz, orz, sfeclă de zahăr și altele.Prin contribuția mecanizatorilor, îndrumați îndeaproape de organizația de partid, însămînțările din toamna anului trecut și din primăvara aceasta au fost efectuate la un nivel agrotehnic ridicat. însămînțarea porumbului s-a făcut în numai 6 zile. Există condițiile create ca în acest an să obținem producții mai mari decît în anul 1961, îndeplinind astfel cu succes sarcinile trasate de partid.îndrumată de organizația de partid, conducerea stațiunii noastre a sprijinit gospodăriile colective și în munca desfășurată pentru sporirea producției animale. Am acordat o atenție mai mare introducerii micii mecanizări în zootehnie, contribuind la ușurarea muncii colectiviștilor, la creșterea producției și sporirea veniturilor bănești ale gospodăriilor agricole colective.Colectivizarea completă a agriculturii ridică în fața noastră, a lucrătorilor din S.M.T., sarcini importante, pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al III-lea al P.M.R., precum și a sarcinilor ce le va stabili actuala sesiune extraordinară a Marii Adunări Naționale în vederea consolidării sectorului socialist din agricultură, creșterii nivelului de trai, material și cultural, al oamenilor muncii din țara noastră.în numele mecanizatorilor stațiunii noastre mă angajez în fața conducerii partidului și statului nostru că, sub îndrumarea organizației de bază, vom depune toate eforturile pentru sprijinirea gospodăriilor agricole colective în vederea sporirii continue a producției și consolidării lor economice.

l-am încorporat în sol odată cu arătura pentru însămînțările de toamnă.Rezultatele obținute ne-au dat încredere în munca noastră, fapt pentru care am hotărît să extindem cultivarea lupinului pe suprafețe mari. în următorii ani considerăm că aplicînd, pe baza unui plan de fertilizare, îngrășăminte verzi și organice, putem obține producții bogate de secară, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și pepeni.Pe alte terenuri nisipoase unde nu se pot cultiva plante de cîmp punem viță de vie și pomi fructiferi. Pînă acum am plantat în masiv 50 de hectare cu meri, cireși, vișini, iar în acest an vom mai planta încă 20 de hectare. în anul 1965 suprafața ocupată cu livezi și vii va fi de 370 ha. După calculele făcute de noi, plantațiile de pomi fructiferi de pe terenurile nisipoase vor aduce gospodăriei un venit bănesc anual de un milion lei. Extinderea plantațiilor de pomi ne va permite să dezvoltăm albi- năritul.Ceea ce am făcut pînă acum este un început care ne arată posibilitățile pe care le-a creat gospodăria colectivă pentru creșterea continuă a producției agricole vegetale și animale. Dar pentru a traduce în viață aceste posibilități, pe lîngă ajutorul primit din partea partidului și statului, noi trebuie să ne înarmăm tot mai mult cu bogate cunoștințe agrotehnice, să facem din știința agricolă un bun al tuturor colectiviștilor. Drumul către aceasta este învățămîntul agrozootehnic de masă, în această direcție de o mare însemnătate este hotărîrea recentei plenare a C.C. al P.M.R. cu privire la răspîndirea cunoștințelor agricole în masele țărănimii colectiviste.Ne angajăm ca, sub conducerea partidului nostru drag, să muncim fără a ne precupeți eforturile, pentru întărirea necontenită a gospodăriei noastre colective.
economică, politică și socială a patriei noastre.Terminarea colectivizării arată marea încredere a țărănimii noastre în cuvîntul partidului, care ne conduce cu atîta înțelepciune pe calea belșugului și bunăstării. Pe această cale au pornit o parte din ță

ranii din comuna Uriu, raionul Dej, încă din anul 1950. Au trecut de atunci 12 ani de muncă în comun, de izbînzi cu care ne mîndrim.La început am fost doar 53 de familii. Primind un mare ajutor din partea statului și alocînd an de an sume importante din veniturile gospodăriei, noi am mărit averea obștească, am obținut rezultate frumoase în creșterea producției agricole și am început să ducem o viață tot mai bună. Aceasta a făcut ca țăranii muncitori din toate satele comunei să se simtă puternic atrași de gospodăria colectivă. Vizitele făcute în gospodăria noastră, munca de lămurire desfășurată de colectiviștii fruntași au contribuit ca încă din anul 1960 să ia ființă gospodării colective în toate satele comunei.Documentele Congresului al III-lea al partidului și ale Plenarei C.C. al P.M.R. din iunie-iulie 1961 ne-au arătat că gospodăriile colective care au suprafețe corespunzătoare de teren obțin rezultate mai bune. Avînd pămînt mai mult, ele sînt în stare să-și dezvolte ramurile principale de producție și să folosească cu un randament mai mare metodele înaintate pentru sporirea producției vegetale și a- nimale.Urmînd cu încredere prețioasele indicații date de partid cu privire la unirea gospodăriilor mici în unități mari, colectiviștii din cele patru sate ale noastre (Uriu, Cristești, Hăsmăși și Ilișua) au hotărît să se unească într-o singură mare familie. Viața ne-a dovedit din nou că drumul arătat de partid este drumul cel bun. într-adevăr, în unire stă puterea. Astăzi, gospodăria noastră cuprinde 1.075 familii cu 2.087 hectare de teren agricol ; valoarea avutului obștesc este în prezent de 2.800.000 lei, iar pînă la sfîrsitul anului acesta se va ridica la 3.600.000 lei.în primăvara aceasta am făcut o repartizare mai chibzuită a culturilor, în funcție de sol și de plantele premergătoare, ceea ce ne va da putința să obținem o producție sporită la hectar. Pe cele mai fertile terenuri cultivăm acum grîu, porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui,
Cuvîntul tovarășului Ion Inache

(președintele G. A. C. 
regiuneaGospodăria noastră colectivă din comuna Sînpetru, regiunea Brașov, are o vechime de 11 ani. Prin munca harnicilor colectiviști, tu ajutorul primit din partea statului prin credite pentru construcții și procurări de animale, averea obștească a crescut an de an, ajungînd în prezent la peste 5 milioane lei. Odată cu aceasta, au crescut veniturile colectiviștilor, valoarea zilei-muncă fiind anul trecut de 36 lei.Dezyoltînd gospodăria noastră, ne-am gîndit și la vecinii noștri, țăranii din Săcele și, Stupini, pe care i-am îndemnat, arătîndu-le realizările noastre, să pășească cu încredere în marea familie a colectiviștilor. Am sprijinit cu dragă inimă noile gospodării vecine la întocmirea planului de producție și chiar la organizarea brigăzilor și echipelor, astfel ca din primul an ele să obțină producții mari la hectar.Gospodăria noastră- dispune de 1.241 hectare teren arabil, din care 40 la sută este cultivat cu cereale, 40 la sută cu plante tehnice și alimentare, 5 la sută cu plante legumicole si 15 la șută cu plante furajere.De la început ne-am convins de avantajele mari aduse de creșterea animalelor, care, pe lîngă veniturile directe ce le aduce, furnizează și o mare cantitate de îngrășăminte organice necesare ridicării fertilității pămîntului. In prezent, noi. avem o încărcătură de 60,4 taurine la 100 de hectare, din care 30,9 vaci si ju- ninci, precum și 7,6 scroafe la 100 de hectare, 130 oi cu lînă semifină si 998 păsări.Producțiile obținute ne-au dat posibilitatea să contribuim la formarea fondului central al statului, pentru fiecare 100 hectare cu 691 tone plante tehnice și alimentare, 60 tone legume, 6,7 tone carne. 438 hectolitri de lapte și alte produse. Cantitățile vîndute statului în cursul anului trecut ne-au adus un venit de peste 540.000 lei la 100 de hectare. Aceasta a făcut ca gospodăria noastră colectivă să poată acorda lunar colectiviștilor ca a- vans cîte 10 lei pentru fiecare zi-muncă.Noi dăm o mare atenție aplicării agrotehnicii corespunzătoare fiecărei plante si îndeosebi lucrărilor de pregătire a solului și întreținerii culturilor. Cu ajutorul S.M.T.. în fiecare an facem arături adînci pe întreaga suprafață, cu scormonitorul.

Cuvîntul tovarășului Ion Lech 
(președintele G. A. C. din Pișchia, 

regiunea Banat)îmi exprim bucuria nemărginită pentru faptul că mi s-a dat posibilitatea să particip la această istorică sesiune a Marii Adunări Naționale.în Raportul prezentat, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat minunatele perspective ce se deschid în fața poporului nostru în urma încheierii cu succes a procesului de colectivizare a agriculturii și sarcinile ce ne stau în fată pe viitor.Urmînd cu încredere drumul arătat de partid. încă în anul 1951 un număr de 41 familii de țărani muncitori din comuna noastră și-au unit pămînturile în gospodăria colectivă. Văzînd rezultatele bune obținute de colectiviști, în următorii șase ani toți țăranii au venit alături de noi. în prezent, gospodăria noastră cuprinde 211 familii și peste 1.600 hectare teren agricol.Munca în comun și-a dovedit pe deplin superioritatea și pe pămîntul nostru așezat pe dealuri și care nu este așa de fertil. An de an a crescut producția vegetală. Dacă în 1957 am obținut 1.784 kg grîu în medie la hectar în anul 1961. an mai puțin favorabil pentru agricultură, am realizat 1.925 kg. Rezultate bune am obținut și la cultura porumbului. Alături de producția vegetală noi am dezvoltat cu rezultate bune și ramura creșterii animalelor. Acum avem o încărcătură la suta de hectare de 33 taurine, din care 12 vaci cu lapte.Și la noi în gospodărie principiul cointeresării materiale a colectiviștilor s-a dovedit a fi un puternic stimulent pentru sporirea producției. Folosind retribuirea și după producția obținută, am reușit să ridicăm recolta medie de porumb de la 2.000 kg la hectar, cît am 

legume. Pe terenurile în pantă, supuse e- roziunii, vom planta pînă în 1965 o suprafață de 235 de ha cu pomi fructiferi și viță de vie.Prin aplicarea unor metode agrotehnice superioare, ne-am propus să obținem anul acesta. în medie la hectar, 1.800 kg de grîu, 2.500 kg de porumb și 25.000 kg de sfeclă de zahăr, ceea ce înseamnă un spor de 400 kg de grîu, 600 kg de porumb și 9.000 kg de sfeclă de zahăr la hectar, față de cît s-a obținut anul trecut. Pînă la sfîrșitul anului, sectorul nostru zootehnic va cuprinde 640 bovine, din care 220 vaci cu lapte, 300 porcine și 1.400 ovine.Raportul prezentat la sesiunea Marii A- dunări Naționale subliniază^ avantajele culturilor intercalate. Intr-adevăr, a pune culturi intercalate înseamnă să obții de la pămînt cît mai mult. Anul trecut, noi am semănat fasole prin porumb. E o osteneală în plus doar la cules, căci semănatul și prășitul se fac odată cu porumbul. Dar cui nu-i place să se ostenească pentru a culege roade mai bogate ? Anul trecut de pe 10 hectare am recoltat, în afară de o producție bună de porumb, și cîte 400 kg de fasole la ha. Anul acesta am semănat nu numai fasole, dar și dovleci pe toată suprafața de 380 ha cultivată cu porumb. Și sîntem siguri că vom avea mari foloase.Viața noastră nouă o datorăm politicii înțelepte a partidului, ajutorului mare și permanent pe care ni-1 dă clasa muncitoare. Țăranii din comuna noastră văd cu proprii lor ochi că urmînd politica partidului trăiesc mai bine și de aceea sînt hotărîți să muncească și mai spornic pentru dezvoltarea gospodăriei colective, pentru înflorirea patriei noastre socialiste. Mulțumim din adîncul inimii clasei muncitoare, Partidului Muncitoresc Romîn, pentru grija părintească ce ne-o poartă, pentru că ne-au arătat și ne conduc pe drumul socialismului și al bunăstării.Ca deputat susțin cu bucurie și căldură măsurile cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru că ele sînt spre binele nostru, al țăranilor colectiviști, al țării întregi.
din comuna Sinpetru, 

Brașov)pînă la 35 cm. Sub brazdă încorporăm, din 4 în 4 ani, cîte 25-30 tone gunoi de grajd la hectar, sporind fertilitatea solului. Din practică ne-am convins că un valoros îngrășămînt îl constituie mustul de grajd ; ca atare, îl folosim din ce în ce mai mult atît la îngrășatul culturilor cît și al pășunilor. La fiecare grajd am construit cîte două bazine de reținere a mustului de grajd, pe care îl transportăm apoi cu cisternele la cîmp.Pentru creșterea efectivului de animale și a producției animalelor, o atenție deosebită am acordat asigurării furajelor necesare, precum și calității lor. Gospodăria noastră s-a orientat să cultive plante furajere de la care să obțină cantități mari de unități nutritive la hectar. Astfel, cultivăm porumb siloz intercalat cu soia, sfeclă de zahăr pentru furaj, trifoi și lucernă. In furajare folosim, de asemenea, borhotul, coletele de la sfecla de zahăr în stare verde și însilozate, iar pentru îngrășarea porcilor folosim, în afară de concentrate, sfeclă de zahăr, cartofi și lucernă verde în timpul verii.Ținînd seama de condițiile naturale și economice pe care le are gospodăria noastră, ne-am propus ca în viitor să dăm o mai mare atenție dezvoltării creșterii animalelor, culturii plantelor tehnice și legumiculturii.în anul acesta noi am prevăzut în planul de producție să obținem la hectar următoarele producții medii : 2.500 kggrîu, peste 26.000 kg sfeclă de zahăr, 19.000 kg cartofi și peste 40.000 kg porumb pentru siloz ; de asemenea, ne-am mai propus să obținem : 2.800 litri lapte de la fiecare vacă furajată, 51 litri lapte de la fiecare oaie, 15 purcei în medie de la fiecare scroafă. Pînă la sfîrșitul anului va spori încărcătura de animale la suta de hectare.în anul acesta, gospodăria noastră colectivă va contribui la formarea fondului central al statului pentru fiecare 100 ha cu 388 tone sfeclă de zahăr, 52 tone cartofi, 13,6 tone carne. 910 hectolitri lapte și alte produse agricole.Prin continua dezvoltare a gospodăriei noastre colective, vom aduce o contribuție tot mai mare la fondul central al statului cu produse agroalimentare, ob- ținînd astfel venituri din an în an mai mari, pe baza cărora vor crește averea obștească și bunăstarea colectiviștilor.

obținut în 1958, la 2.680 kg în 1961. A- ceste rezultate se datoresc faptului că oamenii, fiind cointeresați în ridicarea producției, au executat în condiții bune și la timp toate lucrările de întreținere și au urmărit în mod deosebit realizarea densității optime de plante la hectar, renunțînd la practica veche, dăunătoare : „pasul și porumbul". Acum, colectiviștii noștri se îngrijesc să asigure la fiecare hectar 35.000—40.000 de plante. Cei care depășesc producția planificată primesc drept plată suplimentară pînă la 30 la sută din sporul de producție.Urmînd cu încredere indicațiile date de partidul nostru, noi ne-am propus să obținem anul acesta rezultate și mai bune, folosind din plin condițiile și posibilitățile de care dispune gospodăria noastră. Astfel, ne străduim să obținem de pe 80 la sută din suprafața cultivată cu porumb o nroductie medie de 5.000 kg porumb boabe la hectar, în cultură neirigată : să mărim șeptelul de animale în așa fel ca la sfîrșitul anului să avem la suta de hectare 40 capete taurine din care 18 vaci, precum și un mare număr de porcine și păsări.Pentru a cointeresa și mai mult pe colectiviști în realizarea acestor sarcini am trecut anul acesta la acordarea de avansuri bănești lunare.Creșterea puterii economice a gospodăriei noastre a schimbat mult și înfățișarea, satului nostru. Permiteți-mi să vă înfățișez în cîteva cuvinte unele aspecte privind traiul și munca țăranului colectivist din Pișchia. Numărul colectiviștilor care-și construiesc case noi crește
(Continuare în pag. VKI-a)
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DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI INDUSTRIALE

Cuvîntul tovarășului Ion Lech
(Urmare din pag. VI-a)an de an. Anul trecut» lumina electrică a fost introdusă și în satul nostru. A- ceasta a permis, în afară de iluminat, să folosim curentul electric și în atelierele și sectorul ■ zootehnic al gospodăriei. Cu ajutorul curentului electric am rezolvat r°a dintre cele mai grele munci din zoo- , u .inie — scosul apei din fîntîni și adăpatul mecanic al animalelor. In prezent ne preocupăm de introducerea mulsului mecanic.

Cuvîntul tovarășului Sebastian Iordan 
(președintele G. A. C. din comuna Romos, 

regiunea Hunedoara)Reprezint, la această sesiune extraordinară a Marii Adunări Naționale, una din cele mai tinere gospodării din regiunea noastră. Colectiva noastră a luat ființă anul acesta. în luna februarie, cînd cele 350 de familii din sat, urmînd cuvîntul înțelept al partidului, și-au unit pămîntul și forțele lor de muncă. Am pășit cu încredere pe această cale fiind convinși că ogoarele unite ne dau putință să folosim pămîntul mai bine și măi chibzuit, să-1 lucrăm cu mașini, după regulile agrotehnice și să strîngem astfel roade tot mai bogate.Mulți dintre noi am muncit încă din 1956 în întovărășirea agricolă, unde ne-am obișnuit să lucrăm pămîntul în comun, cu mijloace mecanizate, ceea ce ne-a adus roade-mai bogate decît atunci cînd lucram fiecare pe parcela lui. Acum îmi dau seama și mai mult cît de justă este aprecierea făcută de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej că întovărășirile agricole au constituit pentru țărănimea muncitoare o adevărată școală de organizare socialistă a muncii.Dar rezultatele pe care le obțineau vecinii noștri, colectiviștii din Sibot, Geoa- giu, Pricaz și Vinerea, erau mult mai bune decît ale noastre. Ne-am convins de acest adevăr cînd i-am vizitat. Am văzut că în gospodăria colectivă din Geoagiu s-au strîns în mai toți anii cîte 2.000-2.200 kg grîu și circa 3.500 kg porumb de pe fiecare ha, în timp ce noi obțineam producții mult mai mici. Toate gospodăriile colective din jur și-au creat ferme zootehnice, livezi și grădini de legume, obținînd de la ele însemnate venituri. Là Pricaz, unde gospodăria colectivă s-a constituit cu cîțiva ani în urmă, numărul de bovine proprietate obștească a ajuns să fie de 51 la suta de hectare. Mai mult de jumătate din colectiviști și-au construit case noi, din cărămidă și acoperite cu țiglă. Colectiviștii de la Pricaz trăiesc și se îmbracă mai bine ca înainte.Acum, ne pare rău că ne numărăm printre ultimii țărani muncitori care au pășit pe calea gospodăriei colective. Ne angajăm în fața sesiunii că ne vom strădui să-i ajungem din urmă pe vecinii noștri.Apreciem ca justă măsura luată de

Cuvîntul tovarășului Iosif Rusu 
(președintele G. A. C. din comuna Luna de Job, 

regiuneaTrimițîndu-mă că invitat la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, colectiviștii din comuna noastră mi-au spus ; „Să aduci la cunoștința întregii țări simțămintele noastre de mulțumire, dragoste și recunoștință față de conducerea partidului și statului care ne-a îndrumat cu grijă părintească pașii pe calea gospodăriei agricole colective“.Ne-am adunat în această uriașă sală, mii de muncitori și de țărani ca să facem mărețul bilanț al colectivizării agriculturii. Dacă ne-ar putea vedea martirii din 1907, toți cei care au slujit cu prețul vieții eliberarea națională și socială a poporului nostru, de bună seamă că ar fi mîndri. Jertfa lor n-a fost zadarnică,încheierea colectivizării agriculturii este rodul politicii înțelepte a Partidului Muncitoresc Romîn, care a închegat și cimentat alianța muncitorească-țărănească. baza de neclintit a statului nostru.îngăduiți-mi să arăt pe scurt ce a însemnat alianța muncitorească-țărănească, politica partidului nostru drag de întărire continuă a acestei alianțe și de transformare socialistă a agriculturii și pentru noi, colectiviștii din Luna de Jos.l oi am fost primii din regiunea Cluj care, la 24 iulie 1949, am pornit pe drumul gospodăriei agricole colective. Pe a- tunci eram puțini la număr și dispuneam de un fond de bază de numai 124.000 lei. De-a lungul anilor, datorită ajutorului dat de partidul clasei muncitoare și statul democrat-popular, muncii harnice a colectiviștilor, gospodăria noastră s-a întărit din punct de vedere economic și organizatoric. In prezent, averea obștească a gospodăriei se ridică la peste 2.500.000 lei.Tractoarele și mașinile moderne puse la dispoziția noastră prin S.M.T. Bon- țida ne-au dat posibilitatea să extindem tot mai mult mecanizarea principalelor lucrări agricole. în prezent, noi executăm mecanizat aproape toate arăturile, 80 la sută din semănatul grîului, 70 la sută din cel al porumbului, ceea ce ne ajută nu numai să ne Ușurăm munca, dar și să obținem producții mereu mai mari la hectar. în anii cu condiții climaterice normale, noi am obținut în mod
Cuvîntul deputatului Ion Popescu Puțuri

(regiunea Oltenia)întregul nostru popor sărbătorește triumful socialismului în agricultura Ro- mîniei, eveniment istoric de măre însemnătate pentru țara noastră.Masele dé milioane de oameni ai muncii din fabrici, de la orașe și săte privesc cu cea mai îndreptățită mîndrie această victorie în desăvîrșirea construirii socialismului. Partidul Muncitoresc Romîn a încununat prin transformarea socialistă a agriculturii tării marile și numeroasele succese în făurirea noii orinduiri.Trăim și făurim o lume cu totul nouă, care este un bun al nostru, al celor ce muncesc, pe ale cărei roade și bogății sînt Stăpme masele, e stăpîn poporul. Astăzi priviihe ne sînt îndreptate înainte, mereu înainte spre a face patria socialistă mai înfloritoare, mai îmbelșugată, cu o puternică industrie, cu o agricultură socialistă înaintată, pentru a înfăptui cu un ceas mai devreme sarcina de perspectivă tra

în trecut, din comuna Pișchia nu s-a ridicat nici un copil de țăran spre școli superioare Astăzi avem fii de colectiviști care au ajuns medici umani, medici veterinari, ingineri zootehnici, ingineri mecanici.Perspectivele înfățișate în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej sînt minunate și ne însuflețesc să muncim cu spor pentru a obține producții tot mai mari, contribuind la ridicarea nivelului de trai al întregului nostru popor.

partidul nostru de a trimite în gospodăriile colective specialiști care să ajute la obținerea de producții mari la hectar si de la fiecare animal. De curînd în gospodăria noastră a venit o tovarășă ingineră, care ne ajută zi de zi în organizarea muncii și în aplicarea agrotehnicii înaintate. Conducerea gospodăriei colective s-a îngrijit să-i asigure casă de locuit și condiții bune de viată.Specificul gospodăriei noastre ne oferă largi posibilități ca, pe lîngă cultivarea cerealelor, să creăm și alte ramuri de producție care să ne aducă venituri din ce în ce mai mari. Chibzuind gospodărește și ținînd seama de faptul că sîntem în apropierea centrelor muncitorești Cugir și Orăștie, ne-am propus să dezvoltăm creșterea animalelor și a păsărilor, să cultivăm legume, ca să contribuim și noi, cu posibilitățile noastre, la aprovizionarea tot mai bună a populației de la orașe. Am prevăzut ca în viitorii trei ani să avem în proprietate obștească 520 de bovine, 1.300 de oi, 310 porci.Odată cu dezvoltarea numărului de animale ne străduim să asigurăm o bază furajeră de calitate și în cantități corespunzătoare, precum și condiții din cele mai bune pentru adăpostirea animalelor. Anul acesta vom construi un grajd pentru 100 de vaci, iar în anii următori vom ridica alte construcții zootehnice.în scopul realizării unor venituri bănești cît mai mari și pentru a contribui și noi la alcătuirea fondului central de produse agricole, am contractat anul a- cesta cu statul 115 tone de grîu și porumb, 50 tone de cartofi, 76 tone de legume, precum și recolta de tutun de pe 20 ha. Aceasta va permite să sporim fondul de bază la aproape o jumătate de milion și să repartizăm colectiviștilor la ziua-muncă însemnate sume de bani.Asigurăm conducerea partidului nostru și pe participanții la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale că vom depune toată străduința și priceperea noastră pentru aplicarea în viață a sarcinilor trasate de partid și guvern, astfel ca tînăra noastră gospodărie colectivă să sporească producția agricolă șl să se consolideze economic, să se ridice la nivelul gospodăriilor fruntașe.
Cluj)constant producții la hectar de peste 2.000 kg grîu, 26.000 kg sfeclă de zahăr, 20.000 kg cartofi de pe toate suprafețele cultivate.Sectorul nostru zootehnic cuprinde în prezent 270 bovine, din care 84 vaci de lapte cu o producție anuală de peste 2.000 litri fiecare, precum și 540 oi țigăi, 300 porcine și altele.Noi, colectiviștii din Luna de Jos, în trecut biriși pe moșia grofului Teleki, trăim astăzi cum nici n-am visat altădată, în comuna noastră sînt numeroase case noi, luminoase și spațioase. La magazinele cooperativei găsim mărfurile industriale necesare.înainte de eliberarea țării de sub jugul fascist, nici un fiu de țăran muncitor din comuna noastră n-a trecut pragul vreunui institut de învățămînt superior. în timpul regimului democrat-popular, 10 din fiii colectiviștilor noștri au ajuhs medici, ingineri, profesori, iar alți 15 se află la diferite facultăți.Datorită condițiilor minunate asigurate de partid și guvern, colectiviștii noștri au posibilități nelimitate de a-și însuși lumina cărții. Căminul cultural, biblioteca, cinematograful ne stau la Îndemînă și ne ajută să ne lărgim mereu cunoștințele.Ceea ce am arătat pînă acum reprezintă roadele politicii partidului în comuna noastră. Să ne gîndim la tot ce s-a înfăptuit în miile de sate din întreaga țară și atunci VOm avea imaginea reală a marilor și minunatelor transformări înnoitoare prin care a trecut țărănimea noastră.Noi, colectiviștii din Luna de Jos, vom răspunde grijii partidului și guvernului față de viața și viitorul nostru prin producții tot mai mari de grîu, porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, carne, lapte, lînă, ouă, legume și fructe. Ne exprimăm cu toată hotărîrea angajamentul de a munci cu și mal multă hărnicie pen-< tru dezvoltarea pe mai departe a gospodăriei noastre colective, pentru înflorirea agriculturii socialiste, pentru continua ridicare a nivelului de trai al poporului nostru.

sată de Congresul al IÎI-lea al partidului privind trecerea la construirea comunismului. Așa ne învață partidul: să privim înainte ! Așa ne-a îndrumat și ne îndru- mează el să cutezăm, să muncim și să traducem în viață planurile noastre,O dovadă din cele mai grăitoare pentru modul înțelept cum partidul ä călăuzit pas cu pas înaintarea poporului pe calea socialismului o constituie victoria consemnată acum privind transformarea socialistă a agriculturii-.Poporul nostru nu a uitat și nu va uita că la baza acestei revoluții privind transformarea socialistă a agriculturii se află lupta necontenită a partidului, care de la crearea sa a militat neobosit pentru înfăptuirea alianței tlasei muncitoare cu țărănimea muncitoare, pentru lichidarea exploatării, a silniciei moșierești și capitaliste asupra țăranilor. încă în proiectul de program privind problema agrară, care era pregătit spre a fi dezbătut la Congresul I al Partidului Comunist din 

Romînia în 1921, se arăta că după ce va fi înfăptuită reforma agrară în folosul milioanelor de țărani, aceștia vor deveni cu adevărat stăpîni ai pămînturilor numai în condițiile unei economii socialiste.De-a lungul celor peste 40 de ani de e- xistență, partidul nostru marxist-leninist, a văzut garanția rezolvării marilor probleme ale țărănimii în realizarea alianței clasei muncitoare cü masele țărănimii, în înfăptuirea politicii revoluționare leniniste.In condiții de adîncă ilegalitate, partidul comunist a militat activ pentru scoaterea țărănimii din mrejele demagogiei partidelor burgheze, pentru a o apropia de lupta clasei muncitoare și a înfăptui forța invincibilă a revoluției • alianța clasei muncitoare cu țărănimea. Luptele țărănimii muncitoare, conduse de P.C.R., solidaritatea țăranilor cu eroicele lupte din februarie 1933, cu conducătorii acestor lupte judecați în procesele de la București și Craiova, rezistența antifascistă a țărănimii romîne și eroismul cu care sutele de mii de țărani îrnbrăcați în haine militare au participat pe front pentru zdrobirea hitleris- mului, precum și vijelioasa ridicare la revoluție în frunte cu P.C.R. după august 1944 pentru lichidarea moșierimii și instaurarea unui regim democrat vin să sublinieze atașamentul total al maselor țărănimii pentru cauza revoluției, pentru socialism.La izvoarele energiei revoluționare a muncitorimii și țărănimii stau secole de luptă și trudă ale poporului, ale țărănimii obidite, jefuite și asuprite.Țăranul era cel care pentru huzurul marilor boieri plătea birurile spre a umple pungile cu aur oferite ca tribut de boieri sultanului. Țăranul era platnic de peșcheșuri și stors cu rușfeturi. El muncea pînă la istovire pămîntul întins și mănos al țării, pe cînd el nu-și putea hrăni copiii flămînzi și bolnavi. El era bătut, batjocorit și hăituit după bunul plac al celor avuți.Cu un veac în urmă trimisul țăranilor în Obșteasca Adunare a țării — Ion Roată — în cuvîntul său despre : „Nevoile și durerile a douăsprezece sute de mii de suflete“, glăsuia :„Că pînă în zioa de astăzi toate sarcinile cele mai grele numai asupra noastră au fost puse și noi mai nici de unele bunuri ale țerii nu ne-am îndulcit, iar alții fără să fie supuși la nici o povoară, de toată mana țerii s-au bucurat ; că noi biruri grele pe cap am plătit, oameni de oaste numai noi am dat... pîine neagră și amară, udată cu lacrimi, numai noi am mîn- cat... toată bogăția și înbelșugarea, brațele și sapele noastre o aduc“.„Cînd ne-am jăluit, cînd ne-am tînguit, păsurile cînd ne-am spus : ispravnicul ne-a bătut, privighetorul ne-a bătut, jandarmul ne-a bătut, zapciul ne-a bătut, vătă- șelul ne-a bătut, Vechilul ne-a bătut, posesorul ne-a bătut, boierul de pe moșie ne-a bătut“ ; cine s-a sculat mai de dimineață, cine a fost mai tare acela bătea, iar laptele de la gura copiilor noștri cu nedreptul ni se lua. în încheiere deputatul țăranilor cerea să-li se facă dreptate și „Să fie deci o Adunare Obștească, unde să avem și noi oamenii noștri, să se cearnă și să se dizbată drepturile...“. Năzuințe scumpe și întrutotul întemeiate ale țărănimii, neîmplinite însă în acele vremuri.Cei mai vîrstnici dintre noi își aduc a- minte de acele vremuri cu 20-30 și 40 de ani în urmă, cînd masele muncitoare de la orașe și sate trăiau într-o cumplită sărăcie, cînd foametea și epidemiile făceau ravagii în rîndurile populației, cînd majoritatea țărănimii era lipsită de pămîntul necesar asigurării traiului, iar 5.000 moșieri stăpîneau aproape jumătate din o- goârele țării.
La exploatarea moșierească se adăugau
Cuvîntul tovarășului Dumitru G. Toma 

(președintele G. A. C. din Popeni-Brâești, 
regiunea Suceava)

Nu am cuvinte să-mi exprim marea bucurie de a participa la această sesiune care constituie un mare eveniment pentru toți oamenii muncii din țara noastră.Noi, colectiviștii, știm cu toții că dacă viața noastră s-a schimbat atît de mult, asta, o datorăm partidului nostru, îndrumării lui înțelepte și de aceea nu ne precupețim eforturile pentru a aplica în viață sarcina trasată de partid de a spori cît mai mult producția de cereale și îndeosebi de grîu și porumb, de a crește cît mai multe animale.Ani de-a rîndul — problema obținerii unor producții sporite de grîu la hectar a preocupat organizația noastră de partid, consiliul de conducere al gospodăriei noastre colective din satul Popeni. Eram siguri că putem smulge pămîntului rod mai bogat. Pentru aceasta însă era nevoie de multă chibzuială și perseverență în aplicarea întregului complex de reguli agrotehnice.Unii colectiviști erau oarecum neîncrezători în posibilitatea obținerii unor producții sporite, deoarece în trecut pe pământurile lor fărîmițate nu obținuseră recolte prea mari.încă în anii trecuți consiliul de conducere a luat unele măsuri tehnico-organi- zatorice pentru ridicarea producției la cultura grîului. CU toate acestea rezultatele obținute nu au fost la nivelul posibilităților de care dispune gospodăria noastră colectivă.în toamna anuîui 1960 consiliul de conducere, îndrümat de organizația de partid, a hotărît să îmbunătățească simțitor agrotehnica acestei culturi, cerînd în această direcție și Sprijinul cadrelor tehnice de la raion. La amplasarea solelor pentru grîul de toamnă s-au ales tarlalele CU cele mai bune culturi premergătoare. Pentru a acumula mai multă apă în sol, noi am hotărît să adîncim ară tuf a la 25—28 Cin. Terenul a fost îngrășat cu 20 tone guhoi pe fiecare hectar. Primăvara timpuriu am aplicat o lucrare cU sapa rotativă cu colți întorși și apoi după 2 săptămâni ăffî repetat lucrarea. In luna mai, solele cii grîu au fost bine plivite de către colectiviști.în felul acesta gospodăria noastră colectivă a reușit să obțină în anUl trecut cîte 2.512 kg grîu la hectar de pe suprafața de 111 ha cultivate cu această cUltUfă.Posibilitățile de câre dispunem ne dau putința să creștem și mai mult producția de grîu la hectar. Această problemă a fost dezbătută în cadrul organizației de partid și în consiliu] de conducere. S-a hotărît să se organizeze un lot demonstrativ pe care să obținem și noi cîte 4.000 kg grîu 

jaful chiaburilor, al cămătarilor șl speculanților, rechizițiile, sechestrările, impozitele și teroarea jandarmilor.Despre sărăcia și starea dezastruoasă în care se aflau masele țărănimii în Romînia au vorbit numeroși politicieni burghezi. Despre foametea și bezna satului au ținut discursuri aprinse în parlament mulți miniștri națiOnal-țărăniști și liberali. Actele de naștere ale fiecărui partid politic burghez, ale fiecărui politician reacționar, ale fiecărui deputat al parlamentului burghezo-moșieresc vorbesc despre așa-zisul prieteșug al acestora față de țărănimea nevoiașă — dar numai pînă la înscăunarea că miniștri, deputați, pînă la rezultatul votului în alegeri electorale, în rest aceiași politicieni votau cu cea mai turbată ură de clasă legiuiri agrare prin care țărănimea era mai înrobită, mai exploatată, mai jefuită. Clientelă electorală, masă de manevră pentru partidele burgheze, carne de tun pentru războaiele imperialiste, așa erau apreciate milioanele de țărani, turma care rabdă orice. înșelată de fiecare grupate politică burgheză, indusă în eroare prin demagogia partidelor cu titulaturi populare și naționale ca cele ale lui Averescu, Maniu și Mi- halache, amăgită cu reforme agrare ciuntite, țărănimea forma, alături de proletariatul crîncen exploatat de capitaliști, masa milioanelor de truditori din sîngele și sudoarea cărora se înălțau Somptuoase palate ale moșierilor și bancherilor, creșteau depunerile în aur la băncile apusene, huzureau clicile de jefuitori în agremen- turi occidentale Vestite prin risipa milioanelor.Toate acestea constituie un grav act de acuzare la adresa regimului burghezo-moșieresc, pe care poporul nu-1 uită, iar documentele vremii l-au pecetluit pentru a fi cunoscut și de către generațiile tinere care trăiesc astăzi și cresc la lumina socialismului.Fără burghezie și împotriva ei, fără mo- șierime și zdrobind-o pe aceasta, fără imperialiști și continuînd să apărăm cuceririle noastre trainice, poporul romîn și-a făcut o patrie cu adevărat independentă, o patrie socialistă, puternică prin forța maselor și solidaritatea cu țările lagărului socialist, apărătoarea păcii și libertății popoarelor.Este marele merit al Partidului Muncitoresc Romîn, al Comitetului Cêntral, al cîrmaciului său înțelept tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, că au știut să traducă în viață, cu fermitate, învățătura leninistă privind construirea societății socialiste și consolidînd alianța clasei muncitoare cu masele țărănimii să înfăptuiască această nouă și mare victorie, parte integrantă a operei de desăvîrșire a „construcției socialismului.Transformarea socialistă a agriculturii deschide zorii noi de bunăstare poporului romîn, iar pașii de gigant făcuți de muncitorime în dezvoltarea, industriei noastre socialiste apropie evenimentele mărețe ale construirii comunismului. în fața țărănimii colectiviste se află perspectivele imediatei cotituri spre o viață de belșug în condițiile unei munci asidue, de studiu și îmbinare a practicii cu știința pentru a realiza cu dragoste și mîndrie o abundență de produse din agricultura noastră socialistă.Ca deputat al Marii Adunări Naționale îmi exprim asentimentul deplin cu desă- vîrșită încredere față de propunerile care ne-au fost prezentate de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și doresc din toată inima succes deplin țărănimii noastre colectiviste în opera la ale cărei temelii stă frățietatea dintre clasa muncitoare șl țărănime, conduse de Partidul Muncitoresc Romîn.

la hectar, așa cum Obținuseră Unele gospodării de stat și gospodării colective fruntașe din țara noastră pe suprafețe mari de teren. Lotul demonstrativ l-am fixat pe o parcelă de 9 hectare care avea ca plantă premergătoare porumbul pentru boabe.La 16 septembrie 1960 porumbul a fost recoltat și în 2 zile am eliberat terenul. Am aplicat cîte 400 kg superfosfat là ha odată cu arătura de însămînțâre. Arătura s-a făcut la adîncimea de 30 cm cu plugul în agregat cu grapa stelată. Pentru o mai bună mărunțire a bulgărilor am mai lucrat terenul cu polidiscul și cu tăvălugul.Auzind că soiul de grîu Bezostaia 4 dă producții mari la hectar, am procurat de la G.A.S. Progresul-Dorohoi cantitatea necesară de sămînță din acest soi.Semănatul s-a făcut cu mașina reglată pe norma de 227 kg sămînță la hectar. Adîncimea de semănat a fost în medie de 8 cm. Fiind semănat în aceste condiții, grîul de pe lotul demonstrativ a răsărit și înfrățit bine, intrînd în iârnă bine dezvoltat.în timpul iernii am transportat și împrăștiat pe cultura de grîu cîte 400 kg cenușă și 15 tone de mfâniță la hectar, iar în primăvară, îndată ce terenul s-a zvîntat, am aplicat o lucrare cu grapa stelată și apoi una cu sapa rotativă. în luna mai, anul trecut colectiviștii au efectuat plivi- tul lotului odată și parțial a doua oară.La recoltare, colectiviștii abia pridideau să schimbe sacii de là gurile combinei, încărcați cu o frumusețe de boabe pline și grele. De pe cele 9 ha am Obținut în medie 4.120 kg grîu la hectar.Rezultatele obținute pe lotul demonstrativ au constituit un exemplu mobilizator pentru colectiviștii noștri. Ei au folosit pentru acest an numai sămînță din soiul Bezostaia 4 pe 90 la sută din suprafață destinată culturii grîului. Am asigurat toate condițiile pentru ca în acest an să obținem o producție de grîu mal mare față de cea obținută în anul trecut.Consiliul de conducere al gospodăriei colective, îndrumat de organizația de partid și cu sprijinul inginerilor și tehnicienilor agronomi, a luat măsuri ca și la celelalte culturi să obținem producții sporite la hectar. Gospodăria noastră a obținut anul trecut o producție de 3.675 kg porumb boabe la hectar pe teren neirigat.Realizarea și depășirea producțiilor stabilite în planul de producție pentru acest an sînt pe deplin posibile și aceasta ne-o dovedește recolta bogată obținută în anul trecut.

A R. S. CEHOSLOVACEîn Capitală s-a deschis joi dimineața expoziția industrială a R.S. Cehoslovace.Au participat tovarășii C. Tuzu, ministrul metalurgiei și construcțiilor de mașini, M. Levente, ministrul comerțului interior, A. Mălnășan, adjunct al ministrului afacerilor externe, M. Petri, adjunct al ministrului comerțului exterior, membri ai conducerii altor ministere și ai Camerei de Comerț a R.P. Romîne, reprezentanți ăi unor instituții centrale și organizații obștești, ai întreprinderilor de stat pentru comerțul exterior și ai unor uzine bucureștene, oameni de cultură, numeroși specialiști, ziariști.Au fost de față Josef Krejci, ministrul industriei metalurgice și miniere al R. S. Cehoslovace, conducătorul delegației guvernamentale cehoslovace sosite cU acest prilej în țara noastră, și Jan Poula, adjunct al ministrului comerțului exterior.Au fost prezenți Jaroslav Sykora, ambasadorul R.S. Cehoslovace, șefi ai altor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.La inaugurarea expoziției au vorbit C. Tuzu și J. Krejci.Ministrul metalurgiei și construcțiilor de mașini, C. TUzu, a subliniat că „realizările R.S. Cehoslovace ne bucură din toată inima, căci ele se adaugă succeselor tuturor popoarelor socialiste frățești, contribuind la creșterea necontenită a forței și invincibilității lagărului socialist“. Vorbitorul a relevat faptul că s-au statornicit relații economice multilaterale ce se dezvoltă àh dé an, între R.P. Romînă și R.S. Cehoslovacă, care pășesc alături în familia Unită a țărilor socialiste, animate de interese și țeluri comune, izvorîte din principiile marXist-leniniste care călăuzesc îhtreaga lor activitate. „Sîntem convinși, a spus el în încheiere, că expo
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1 Mai peste hotare
AngliaLONDRA 2 (Agerpres). — La 1 Mai peste 1.000 de muncitori din uzine, constructori și muncitori de la șantierele navale din Liverpool äü încetat lucrul și au participat la demonstrația de 1 Mai. După un mare miting demonstranții au străbătut străzile orașului salutați de zeci de mii de locuitori.Participanții la demonstrație purtau steagurile sindicatelor și pancarte pe care scria : „Să înceteze experiențele nucleare !“,- „Jos Polaris !”, (rachetele cu care sînt » înzestrate submarinele americane aflate la bazele din Anglia — N.R.), „Să demisioneze guvernul conservator 1“, „Proletari din toate țările, uniți-vă 1“.
IslandaREYKJAVIK 2 (Agerpres). - Demonstrația și mitingul cu prilejul zilei de 1 Mai care a avut loc la Reykjavik s-au desfășurat sub lozincile luptei pentru drepturile vitale ale oamenilor muncii, împotriva folosirii teritoriului Islandei ca bază militară străină și a aderării ei la „Piața comună". Demonstranții purtau lozincile : „Nici un fel de baze militare 

străine în Islanda“, „Nici un fel de parti
cipare la Comunitatea Economică Euro
peană" „Trăiască unitatea oamenilor mun
cii", „Puterea să fie dată clasei munci
toare". MexicMEXICO 2 (Agerpres). — în Piața Constituției din Mexico a avut loc la 1 Mai o demonstrație la care au participat sute de mii de oameni ai muncii. Demohstra- ția s-a desfășurat sub lozincile luptei pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii, pentru lărgirea și apărarea drepturiloi sindicatelor, pentru aplicarea cu consecvență a reformei agrare, pentru naționalizarea minelor, telefoanelor și transportului, în apărarea principiilor neamestecului și al autodeterminării popoarelor, în apărarea revoluției cubane, în apărarea unei politici internaționale independente a Mexicului, împotriva războiului și a experiențelor nucleare.

OlandaHAGA 2 (Agerpres). — în Olanda au avut loc mitinguri și demonstrații de 1 Mai ale oamenilor muncii. O mare demonstrație a avut loc la 1 Mai la Amsterdam.
„Socialismul este ziua de mîine a în

tregii lumi", „Pentru unitatea tuturor oa
menilor muncii !”, „Cerem majorarea nu

o» o------------

Minerii din Asturia continuă luptaMADRID 3 (Agerpres). — După cum anunță agenția France Presse, minerii din 
Asiuria (Spania), care au declarat grevă 
la 23 aprilie, cerînd îmbunătățirea sala
riilor, continuă lupta. Potrivit unor informații furnizate de cercurile sindicale spaniole, cei 60.000 de mineri, actualmente în grevă, au hotărît să nu reia munca pînă cînd nu va fi publicat un decret guvernamental privind mărirea salariilor lor.

-------------- O» O--------------

Crimele bandelorALGER 3 (Agerpres). — Corespondentul din Alger al agenției France Presse relatează că în cursul serii de 2 mai, în urma atacurilor bandelor fasciste din O.A.S., s-au înregistrat 110 morți și 147 de răniți. Această cifră, relevă corespondentul, reprezintă unul din cele mai sînge- roase bilanțuri cunoscute în Algeria în cursul unei singure zile.In urma acestor atacuri fasciste. Mohammed Yazid, ministrul informațiilor al guvernului provizoriu al Republicii Algeria, a făcut o declarație unui corespondent al agenției Algérie Presse Service, în care a subliniat că „atacul fasciștilor din O.A.S. asupra populației pașnice algeriene din portul Alger este unul din 

ziția de față va aduce o contribuție importantă la dezvoltarea legăturilor noastre economice frățești. Ea reflectă succesele economice ale poporului cehoslovac și sîntem siguri că această expoziție se va bucura de un deosebit succes".în răspunsul său, ministrul Industriei metalurgice și miniere, Josef Krejci, a arătat că această expoziție, cea de-a doua deschisă la București în ultimii cinci ani, Va prezenta progresele pe care le-a realizat R.S Cehoslovacă în această perioadă în domeniul tehnicii, științei și culturii. După ce s-a referit la dezvoltarea economiei cehoslovace, el a spus : „Este indiscutabil că asemenea succese nu le-âm fi putut obține fără colaborarea tovărășească cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste, între acestea un rol important ocupînd relațiile reciproce dintre R.S. Cehoslovacă și R.P Romînă“. Oaspetele a relevat că expoziția va contribui pe mai departe la o mai adîncă cunoaștere reciprocă a vieții și muncii celor două popoare. în încheiere oaspetele, în numele guvernului R.S Cehoslovace, a mulțumit guvernului R.P Romîne pentru ajutorul acordat la organizarea acestei expoziții. „Totodată, a spus el, transmit bucuria și sincerele felicitări ale oamenilor muncii din R.S. Cehoslovacă poporului romîn pentru terminarea colectivizării agriculturii, pentru definitiva victorie a socialismului la orașe și sate".Asistența a vizitat apoi expoziția. Sînt prezentate pe circa 3 800 mp sute de produse din cele mai diverse ramuri industriale ale țării prietene. Un loc important îl ocupă produsele industriei constructoare de mașini.Organizată în pavilionul din parcul Herăstrău, expoziția industrială a R.S. Cehoslovace poate fi vizitată zilnic pînă la 27 mai. (Agerpres)

a cheltuielilor militare, ci a salariilor !*, 
„Nici un fel de ajutor revanșarzilor ger
mani „Să fie retrase trupele olandeze 
din Irianul de vest !", „Pace Indoneziei 1“ — sub aceste lozinci și cu steaguri roșii demonstranții au străbătut străzile centrale ale capitalei Olandei. După demonstrație a avut loc un mare miting.

Republica NigerNIAMEY 3 (Agerpres). — „Libertate și independență economică !" — sub această lozincă s-a desfășurat demonstrația de 1 Mai la Niamey, capitala tinerei republici africane Niger.
Rhodesia de nordLONDRA 3 (Agerpres), — Minerii din Rhodesia de nord au sărbătorit Ziua internațională de solidaritate a oamenilor muncii. La 1 Mai sindicatul minerilor a chemat pe muncitori să declare grevă în sprijinul revendicărilor cu privire la majorarea salariilor, acordarea de concedii plătite. 30.000 de mineri africani nu au ieșit la lucru.

SuediaSTOCKHOLM 1 (Agerpres). — Manifestația de 1 Mai din Stockholm s-a desfășurat sub semnul solidarității clasei muncitoare, al luptei împotriva bombei atomice, pentru dezarmare, al luptei pentru îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor muncii.Pancartele purtate de manifestanți chemau la luptă împotriva pericolului atomic, cursei înarmărilor : „Nu — bom
bei atomice 1“, „Nu există nici o justifi
care pentru experiențele nucleare”, „Pen
tru zone denuclearizate". „Pentru dezar
mare generală” „Pentru pace și socialism". Participanții la demonstrație și-au manifestat solidaritatea eu luptă de eliberare a popoarelor coloniale. După manifestație a avut loc un miting de masă consacrat zilei de 1 Mai. Manifestații, mitinguri și întruniri consacrate zilei de 1 Mai au avut loc în numeroase alte orașe din țară.

VenezuelaCARACAS 2 (Agerpres). — După cum anunță agenția United Press International, în cartierele mărginașe ale orașului Caracas, capitala Venezuelei, au avut loc ciocniri între grupuri de demonstranți — oameni ai muncii care sărbătoreau ziua de 1 Mai — și poliție.Poliția a tras în muncitori, încercînd să-i împrăștie. Potrivit agenției France Presse, nouă persoane au fost rănite.
Pe de altă parte, relatează agenția France Presse, la 2 mai uzina de material rulant „Compania Auxiliar de Ferrocarri- les" din Beasain, provincia Guipuzcoa, à fost închisă de autorități pentru că cei 3.000 de muncitori și funcționari ai acestei uzine au făcut grevă sîmbătă în semn de solidaritate cu minerii din Asturia. Aceeași agenție precizează că „un anumit număr de lucrători din Beasain au fost arestați în cursul ultimelor zile’.

O AS* in Algeriacele mai monstruoase acte fasciste îndreptate împotriva populației algériene de la încetarea focului în Algeria. Muncitori fără apărare și înfometați, însosiți de soțiile și copiii lor, aii fost masacrați de către bandiții din O.A.S. în plina zi, în capitala Algeriei, fără ca să se ia vreo măsură de apărare a acestor oameni nevi- novați.Respectul față de acordurile de la Evian nu poate să însemne că poporul algerîan va lăsa Algerul și Oranui în müuile bandiților din O.A.S. ci, din contră, respectul față de acordurile de la Evian impune zdrobirea imediată și lichidarea tuturor acelora care au ales calea crimei și a aventurii fasciste*.
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Lucrările Comitetului celor 18 state Sesiunea Comisiei economice
Agențiile de presă și ziarele 

nuat să publice în ultimele zile 
lucrările sesiunii extraordinare 
Romîne.

din numeroase țări ale lumii au conti- 
informații, articole si reportaje despre 

Marii Adunări Naționale a R. P.apentru dezarmare O. N. U. pentru Europa Uniunea Sovietică

GENEVA 3. — De la trimisul special Agerpres, N. Puicea: în ședința din 3 mai a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare au continuat discuțiile cu privire la măsurile etapei întîia a dezarmării.Secretarul general provizoriu al O.N.U., U Thant, care se află în prezent la Geneva, a rostit o declarație de salut în care după ce a subliniat importanța lucrărilor Comitetului celor 18 state pentru dezarmare a urat membrilor Comitetului succes în activitatea lor.Delegații Canadei și S.U.A., care au luat cuvîntul, și-au consacrat cu- vîntările susținerii propunerilor cuprinse în „Schema principalelor prevederi ale Tratatului cu privire la dezarmarea generală și totală în

condițiile păcii în lumea întreagă“, nuclear se menține practic la infinit prezentată de Statele Unite, strădu- întrucît acest plan prevede pentru indu-se să dovedească „necesitatea" prima etapă menținerea marii maca controlul să fie situat de fapt jorități a mijloacelor de aducere la înaintea dezarmării. Reprezentantul țintă a armelor nucleare. S.U.A. a luat din nou atitudine împotriva lichidării bazelor militare de pe teritorii străine.Subliniind că este important ca procesul de dezarmare să se desfășoare repede și neîntrerupt, reprezentantul Indiei a arătat .dă eu cît Organizației Națiunilor Unite și să acest proces se va desfășura maire- : pede cu atît mai ușor vor pütea fi rezolvate și problemele controlului. El a apreciat ca atrăgătoare propunerea sovietică de a se lichida complet, încă în prima etapă, toate mijloacele de transportare a armei nucleare.

Planul guvernului american prevede crearea unei serii de organisme internaționale ca Organizația internațională de dezarmare, Forțele păcii și grupul de observatori, care în realitate ar urma să se substituie

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne

se ca- unor putere în is-

aducă o gravă știrbire suveranității statelor, violîndu-se astfel principiile Cartei și în special respectul datorat suveranității statelor. Potrivit Cartei Națiunilor Unite, Consiliul de Securitate este singurul organ internațional în drept să întreprindă acțiuni în vederea menținerii păcii și securității internaționale. Planul american prevede ocolirea Consiliului de Securitate, eludarea competenței lui, cu toate consecințele — inadmisibile — pe care aceasta le implică.Pacea și dezarmarea — a spus în încheiere G. Macovescu — nu pot fi asigurate decît prin cooperarea unor state suverane

GENEVA 3. — Corespondență spe
cială : La 3 mai au continuat lu
crările celei de-a 17-a sesiuni a 
Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa sub președinția șefului de
legației romîne, Gogu Rădulescu. 
Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor privind consecințele economi
ce si sociale ale dezarmării, precum 
si descentralizarea activității econo
mice si sociale a O.N.U.. reprezen
tantul R. P. Romîne, Ion Datcu, a 
spus printre altele : „Delegația ro- 
mînă, contrar celor susținute de 
unii vorbitori occidentali, consideră 
că Comisia Economică a O.N.U.

pentru Europa are toată competen
ța și chiar datoria să discute în 
fond problema deosebit de impor
tantă a consecințelor economice si 
sociale ale dezarmării. Noi conside
răm că este necesar să se adîn- 
cească aici aceste probleme, să se 
folosească secretariatul C.E.E. pen
tru o analiză a concluziilor care se 
desprind din raportul întocmit de 
către grupul consultativ în legătură 
cu aceasta. S-ar putea examina, de 
asemenea, posibilitățile de sporire 
în condițiile dezarmării generale și 
totale, a ajutorului acordat țărilor 
mai puțin dezvoltate din lume.
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MOSCOVA 3 (Agerpres). — Trimisul special al agenției TASS, N. Koceșkov, în corespondența sa despre încheierea lucrărilor sesiunii M.A.N. subliniază atmosfera de mare entuziasm în care a fost aprobat raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej și proiectul de lege al M.A.N. cu privire la crearea Consiliului superior al agriculturii și consiliilor regionale și raionale ale agriculturii.Alături de celelalte ziare sovietice care au publicat anterior relatări ample asupra raportului și lucrărilor sesiunii „SELSKAIA JIZNI" publică un material intitulat „Mar- 
cînd măreața victorie“.

VANGARD“ „TOON DAILY“ și „YUWADI DAILY“.
Franța

R. S. Cehoslovacă

-------- & -PARIS 3 (Agerpres). — Sub'TLtlul 
„în Romînia, unde colectivizarea s-a 
încheiat, au fost luate importante 
măsuri de reorganizare a agricultu
rii“, ziarul „L’HUMANITÉ“ a publicat sub semnătura corespondentului său la București, Georges Joseph, un articol amplu despre lucrările sesiunii extraordinare a M.A.N. și Raportul prezentat de Gheorghe Gheorghiu-Dej.Ziarul „COMBAT“ și-a de asemenea, cititorii că Romînă . a fost încheiată zarea agriculturii.

Austria

tovarășulinformat, în R. P. colectivi-
Cosmonautul G. S. Titov la Washington

și egale.
★la propunerea dele- occidentale ca acum

Luînd cuvîntul, reprezentantul R.P. Romîne, G. Macovescu, a subliniat că în abordarea conținutului primei etape a dezarmării generale și totale trebuie să se pornească de la condițiile momentului istoric în care ne aflăm, condiții care racterizează prin existența stocuri uriașe de arme cu de distrugere fără precedenttorie. De aceea — a spus vorbitorul — este necesar să se ia măsuri ho- tărîte pentru înlăturarea pericolului războiului nuclear încă din prima etapă, cerință căreia îi corespunde proiectul sovietic de tratat.Ocupîndu-se în continuare de prevederile celor .două documente supuse conferinței, reprezentantul R.P. Romîne a atras atenția asupra necesității lichidării bazelor militare străine paralel și simultan cu distrugerea vehiculelor pentru transportul armelor nucleare. Strîns legată de necesitatea desființării bazelor străine — a adăugat el — este și aceea a retragerii trupelor staționate pe teritorijje altor state. Realizarea măsurilor propuse pentru

control. Noi nu putem fără Dar con-

etapa întîia a proiectului sovietic de tratat ar face practic imposibilă dezlănțuirea unui atac cu folosirea armelor nucleare. în continuare G. Macovescu a făcut o analiză planului american de dezarmare arătînd că planul american trece centrul de greutate al problemei de la dezarmare laconcepe desigur dezarmarea control — a spus vorbitorul, esențială este dezarmarea, nu trolul.Controlul nu este decît un mijloc pentru asigurarea scopului urmărit — dezarmarea generală și totală. Propunerea americană are în vedere înfăptuirea unor măsuri parțiale, fragmentare, cu totul insuficiente. Ele sînt menite să „justifice” pretențiile guvernului S.U.A. la instituirea unui control asupra armamentelor existente, ceea ce ar însemna să se deschidă ușile spionajului necesar pentru pregătirea unei agresiuni armate. Reprezentantul R.P. Romîne a declarat de asemenea că în sistemul planului american primejdia dezlănțuirii unui război
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In numeroase țări

nucleare americane in atmosferă
FEDERAȚIA SINDICALĂ MON

DIALĂ a dat publicității la 2 mai un protest în numele celor 120 de milioane de membri ai F.S.M. împotriva experiențelor atomice americane în atmosferă în regiunea Oceanului Pacific.F.S.M. subliniază că aceste experiențe pot avea consecințe serioase pentru pacea în întreaga lume. F.S.M. cheamă pe oamenii muncii din întreaga lume să zădărnicească politica imperialistă de război și să obțină interzicerea experiențelor nucleare și înfăptuirea dezarmării generale și controlate.
ÎN FAȚA AMBASADEI S.U.A, 

LA LONDRA continuă să fie postate pichete. Grupuri de englezi au încercat să intre în ambasadă pentru a protesta împotriva reluării experiențelor nucleare americane în atmosferă. Un funcționar al ambasadei americane a declarat cu grosolănie reprezentanților „Comitetului celor 100” și „Mișcării pentru dezarmarea nucleară” că dacă vor să vadă pe vreunul din funcționarii superiori ai ambasadei trebuie să facă „o cerere în scris”.Delegații au fost siliți să părăsească clădirea ambasadei. Ei s-au alăturat celorlalți demonstranți care manifestau în fața ambasadei pur- tînd lozinci de protest împotriva experiențelor nucleare americane.
------ OcO-------

LA OSLO, în fața clădirii ambasadei americane, a avut loc o demonstrație de protest organizată de studenții norvegieni împotriva reluării experiențelor nucleare în atmosferă de către S.U.A.
COMENTATORUL POSTULUI DE 

RADIO PNOM PENH (Cambodgia) a declarat : Reluarea de către Statele Unite a experiențelor cu arma nucleară pe insula Christmas a stîr- nit o puternică reacție în întreaga lume.Exprimînd regrete în legătură cu acțiunile S.U.A. care pun în primejdie omenirea, comentatorul a subliniat că ele obligă Uniunea Sovietică să ia contramăsuri în scopul asigurării securității țărilor lagărului socialist.
0 nouă experiență nucleară 

eiccțuată de S. U. A.WASHINGTON 3 (Agerpres). — Comisia pentru energia atomică și Ministerul de Război al S.U.A. au anunțat că la 2 mai a fost efectuată o nouă explozie nucleară în atmosferă în regiunea insulei Christmas.

Sesiunea Consiliului 
ministerial al K A. T. O. 
sub semnul divergențelorATENA 3 (Agerpres). — La 3 mai a început la Atena sesiunea de primăvară a Consiliului ministerial al pactului Atlanticului de Nord. La această sesiune participă, pe lîngă miniștrii de externe ai țărilor membre, și miniștrii de război. Aceștia au ținut prima lor ședință în cursul după-amiezii de joi.Potrivit informațiilor existente, unul din punctele principale de pe ordinea de zi este înzestrarea pactului N.A.T.O. cu arma nucleară. Ministrul de război vest-german, Strauss, a făcut o declarație îndată după sosirea sa la aeroportul din Atena, subliniind că el va cere a- doptarea în actuala sesiune a unor hotărîri concrete în problema „forței de șoc nuclearei N.A.T.O.”. Agenția Associated Press relata însă că ministrul de externe norvegian, Lange, și ministrul de război belgian, Seger, și-au exprimat nemulțumirea față de declarațiile lui Strauss.Nu numai Norvegia și Belgia se împotrivesc cererilor vest-germane. „Aproape toate celelalte delegații care sosesc la Atena — relata joi dimineața Associated Press — par să dorească să evite această problemă“.în cadrul sesiunii actuale urmează de asemenea să se discute probleme economice ridicate de eșecurile de pînă acum ale tratativelor din cadrul „Pieței comune“.

Referindu-se gațiilor țărilor „să se elucideze amănuntele de ordin tehnic", reprezentantul U.R.S.S., V. A. Zorin, a arătat că este necesar mai întîi să se rezolve în mod principial problema măsurilor de dezarmare ce trebuieetapă și a celor ce trebuie incluse în următoarele etape de dezarmare, și abia după aceea să fie luate în discuție diferite „amănunte de ordin tehnic".
incluse în prima

WASHINGTON 3 (Agerpres). — TASS transmite : La 2 mai cosmonautul Gherman Titov a sosit la Washington. Sutele de persoane sosite în întîmpinarea cosmonautului scandau „Să trăiești Titov".Am sosit în S.U.A., la invitația d-lui Hulst, președintele Comisiei internaționale pentru cercetarea Cosmosului, pentru a participa la lucrările acestei organizații, a declarat la sosire Gherman Titov. La sesiunea Comisiei internaționale pentru cercetarea Cosmosului voi avea o întrevedere cu cosmonautul american John Glenn. Sper că întîlnirea noastră va fi folositoare atît pentru noi, cît și pentru cauza comună a explorării spațiului cosmic.Profit de această ocazie pentru a transmite locuitorilor Washingtonu-, lui un salut și cele mai bune urări.Cosmonautul G.S. Titov s-a întîl- nit la 2 mai, la o conferință de presă,

cu ziariștii americani și străini. Conferința de presă a fost transmisă în întreaga țară prin radio și televiziune.în timpul zborului, pe bordul navei cosmice „Vostok-2", a spus G. Titov, am avut posibilitatea să mă în- tîlnesc cu poporul american în eter și să-i transmit salutul meu din Cosmos. Mă folosesc de acest prilej pentru a transmite poporului american un salut de pe Pămînt.Zborul navei cosmice „Vostok-2", a subliniat în declarația sa G. Titov, a constituit o continuare a programului de cucerire a Cosmosului elaborat de oamenii, noștri de știință. Rezultatele obținute în timpul acestui zbor, vor ajuta oamenilor sovietici să continue cucerirea cu succes a spațiului cosmic.G. S. Titov a răspuns timp de o oră la numeroasele întrebări ale corespondenților.

PRAGA 3 (Agerpres). — întreaga presă cehoslovacă a publicat la 1 mai informații în legătură cu încheierea sesiunii extraordinare a M.A.N. Sub titlul „Marea Adunare 
Națională a Romîniei a încheiat lu
crările sesiunii extraordinare consa
crate viitoarei dezvoltări a agricul
turii, după terminarea colectivizării", ziarul „RUDE PRAVO“ arată că deputății și cei 11.000 de oaspeți au aprobat în unanimitate și cu mare entuziasm sarcinile viitoarei dezvoltări a agriculturii din R.P.R.Ziarul informează, de asemenea, despre modul de funcționare a Consiliului superior al agriculturii. Știri cu privire la hotărîrile adoptate de M.A.N. au fost publicate și de zia- ?irele „ZEMEDELSKE NOVINY" „MLADA FRONTA“.

VIENA 3 (Agerpres). — Presa austriacă a publicat numeroase informații și articole despre sesiunea extraordinară a M.A.N.
„Romînia sărbătorește victoria 

ciaiismului la sate“, scrie ziarul „VOLKSSTIMME". Ziarul subliniază că „11.000 de reprezentanți ai 
agriculturii romînești s-au întrunit 
la sărbătorirea unei victorii istorice: 
desăvîrșirea colectivizării agricul
turii“.în articolul intitulat „Reorganiza
rea agriculturii romînești", ziarul „NEUES ÖSTERREICH“ scrie că raportul prezentat în fața Marii Adunări Naționale a expus „un pro
gram de mare amploare în care se 
prevede reorganizarea agriculturii 
în prezent colectivizată".

Grecia
)

R. P. Bulgaria
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LENINGRAD. La 3 mai a avut loc plenara Comitetului regional al P.C.U.S. Leningrad. Plenara a examinat probleme organizatorice. în legătură cu alegerea sa ca președinte al Sovietului Uniunii al Sovietului Suprem al U.R.S.S., Ivan Spiridonov a fost eliberat din funcțiile de prim-secretar și de membru al Biroului Comitetului regional Leningrad al P.C.U.S. Prim-secretar al Comitetului regional de partid a fost ales Vasili Tolstikov care a fost pînă acum al doilea 'secretar. La plenară a rostit o cuvîntare N. S. Hrușciov.

comandării Comitetului executiv al sindicatului, o rezoluție în care protestează împotriva amplasării bazelor străine și împotriva instruirii trupelor vest-germane pe teritoriul Angliei.
Consiliului de Miniștri al Guvernului Provizoriu al Republicii Algeria, în cursul tratativelor s-a hotărît stabilirea de relații diplomatice între cele două țări.

SOFIA 3 (Agerpres). — Sub titlul 
„Marea victorie a poporului romîn“ ziarul „RABOTNICESKO DELO“ publică o informație din București consacrată încheierii sesiunii M.A.N. în informație se relatează despre cuvîntul de închidere a sesiunii rostit de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și despre hotărîrile Marii Adunări Naționale.

3 (Agerpres). — Nume- grecești au publicat ma-

R. P. Chineză

HAVANA. Delegația Ministerului învățămîntului și Culturii al R. P. Romîne își continuă vizita pe care o face în Cuba. Delegația a avut întrevederi cu dr. Armando nistrul Educației, precum persoane oficiale. Hart, mi- și cu alte
SovieticăMOSCOVA. în Uniunea au loc diferite manifestări în cinstea celei de-a 50-a aniversări a ziarului „Pravda“. La 5 mai, în Palatul Congreselor din Kremlin va avea loc o adunare festivă. Adunări festive vor fi de asemenea organizate în toate orașele mari din U.R.S.S.

RIO DE JANEIRO. Președintele Braziliei Joao Goulart l-a primit la 2 mai pe ministrul Comerțului Exterior al U.R.S.S., N. S. Patolicev care a sosit la deschiderea Expoziției comercialo-industriale sovietice, și pe ambasadorul U.R.S.S. în Brazilia, I. S. Cernîșev.
LONDRA. Delegații la conferința anuală de la Bournemouth a Sindicatului național al muncitorilor a- gricoli, care numără 130.000 de membri, a adoptat la 2 mai, în. ciuda re-

SAIGON. După cum transmite postul de radio al patrioților sud-viet- namezi, Frontul Național de Luptă pentru eliberarea Vietnamului de sud a eliberat doi prizonieri americani — sergenții Francise Quinn și George Groom. Cei doi militari a- mericani au fost luați prizonieri de forțele populare de autoapărare la începutul lunii aprilie în timp ce a- ceștia comandau subunități ale trupelor lui Ngo Dinh Diem care vîrșeau un atac asupra unui sat provincia Kuang-Nam.

LONDRA. în zilele de 30 aprilie și 1 mai a avut loc la Londra sesiunea Consiliului ministerial al C.E.N.T.O. Discuțiile s-au axat asupra planurilor de întărire g structurii militare a acastei alianțe a- gresive. O dovadă în acest sens o constituie manevrele aeriene masive care au început la 1 mai în Turcia cu participarea avioanelor militare ale tuturor țărilor membre.
VARȘOVIA. Agenția P.A.P.

să- din
a transmis un comunicat în legătură cu tratativele dintre delegația R. P. Polone condusă de Eugeniusz Szyr, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care se află la Tunis, și delegația Republicii Algeria condusă de Ben Yussef Ben Khedda, președintele

BANGKOK. Là 2 mai s-a deschis în capitala Tailandei cea de-a 16-a sesiune a Comitetului consilierilor militari ai S.E.A.T.O. Consilieri militari ai acestui bloc agresiv urmează să discute noi măsuri pentru înăbușirea mișcării de eliberare din Laos, Vietnamul de sud și alte țări ale Asiei de sud-est. Lucrările Comitetului, vor dura trei zile și vor avea un caracter strict secret.
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PEKIN 3 China Nouă rile sesiunii și raportul Gheorghe Gheorghiu-Dej, scoțînd în evidență importantele succese obținute în dezvoltarea economiei naționale a R. P. Romîne, precum și măsurile luate de sesiune cu privire la reorganizarea conducerii agriculturii colectivizate.Agenția subliniază, de asemenea, o serie de paragrafe din raport cu privire la problemele situației internaționale actuale.

(Agerpres). — Agenția a relatat despre lucră- extraordinare a M.A.N. prezentat de tovarășul

BirmaniaRANGOON 3 (Agerpres). — Ziarul birman „UNION EXPRESS“ a publicat o relatare despre raportul prezentat dé tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la sesiunea extraordinară a M.A.N. Informații despre sesiune au fost publicate și de ziarele de limbă birmană „A-
„Tratative, dar nu jocul de-a tratative

pactului agresivSesiunea consiliului ministerial al 
N.A.T.O. are loc la Atena (ziarele).
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— I-a atras aci pasiunea pentru turism sau arheologie ?
— în orice caz pentru... ruine 1...

(desen de V. TIMOC)

Sub titlul de mai sus, ziarul „PRAVDA" 
a publicat un amplu articol semnat 
„Observator", in care se arată între al
tele :

De 17 ani, din pricina lipsei unui 
tratat de pace cu Germania, în 
centrul Europei și în special în Ber
linul occidental, unde ocupanjii tac pe 
stăpînii, se menjine o situație anormală, 
febrilă, se creează un pericol serios 
pentru cauza păcii în Europa și nu nu
mai în Europa.

Ce-i drept, și în Occident se vorbește 
uneori că problema cu privire la Berlinul 
occidental reprezintă un pericol. To
tuși, recunoscînd aceasta conducătorii 
Occidentului nu văd, iar mai precis — 
nu vor să vadă că pericolul acesta 
crește atîta timp cît sursa de alimen
tare a acestui pericol nu a fost lichi
dată.

Guvernul sovietic, credincios politi
cii sale de pace, cere să se închidă 
capitolul celui de al doilea război 
mondial prin încheierea Tratatului de 
pace cu Germania și în felul acesta să 
se taie apa de la moară acelora care 
ar dori să folosească rămășițele celui 
de al doilea război mondial, să atragă 
popoarele Europei, ba mai mult, po
poarele lumii întregi într-o nouă catas
trofa.

S-ar părea că conducătorii care 
poartă răspunderea pentru politica ma
rilor puteri occidentale ar trebui de 
asemenea să-și dea seama de perico
lul unei astfel de politici care urmă
rește să mențină rămășițele celui de al 
doilea război mondial, inclusiv în Ber
linul occidental. Totuși, judecind după 
toate aparentele ei nu sînt deplin con- 
știenfi de această răspundere. Altfel, 
cum s-ar putea explica faptul că cele' 
mai simple indicii de abordare rezo
nabilă a rezolvării problemei Tratatu
lui de pace cu Germania și de lichi
dare pe această bază a regimului de 
ocupafie în Berlinul occidental dispar 
imediat după ce au apărut ?

Apreciind rezultatele schimbului de 
păreri sovieto-americane la Geneva în 
problema germană, tovarășul N, S. 
Hrușciov a spus: „Consider că e- 
xisfă unele licăriri care dau speranța 
că se poate realiza un acord“. Această 
observație a avut, firește, o anumită 
bază reală.

Faptele din ultimul timp arată însă 
destul de limpede că după „cîfeva li
căriri“ și chiar concomitent cu ele și-a 
făcut apariția o oarecare întunecare a

conșfiinfei unor conducători ai Occiden
tului și și-a făcut din nou aparijia lipsa 
de dorinjă de a aprecia cu luciditate 
situația în Europa. După cum se vede, 
politica cercurilor influente din Occi
dent are două fefe. Una prezentînd sem
nele unei înfelegeri lucide a necesității 
rezolvării problemei Tratatului de pace 
cu Germania și a înăbușirii unui focar 
periculos, cum este în prezent Berlinul 
occidental cu rînduielile sale de ocupa
ție. Cealaltă — vădit ostilă intereselor 
păcii și reglementării problemei Tratatu
lui de pace cu Germania, îndreptată spre 
menfinerea rămășițelor celui de al doi
lea război mondial. Dacă lucrurile vor 
înainta în direcții afîf de opuse, atunci 
aceasta nu poate duce decît la agravarea 
continuă a situației, la o ciocnire între 
marile puteri, în cele din urmă la o 
catastrofă militară ; întreaga răspundere 
ar reveni acelora ce duc această poli
tică de duplicitate care contravine in
tereselor consolidării păcii în Europa.

în cercurile revanșarde din Germania 
occidentală, perspectiva apropierii po
zițiilor părților, care s-a observat în ul
timul timp, în unele probleme legate 
de reglementarea pașnică cu Germa
nia, a provocat aproape accese de is
terie.

Conducătorul fracțiunii din Bun
destag a partidului de guvernă- 
mînt U.C.D./U.C.S., Brentano, a plecat 
la Washington la 29 aprilie cu asenti
mentul cancelarului Adenauer pentru a 
se întîlni cu președintele S.U.A. înainte 
de plecare Brentano s-a pronunfat li
teralmente împotriva tuturor punctelor 
care se referă la reglementarea pașnică 
cu Germania și asupra cărora a avut 
loc un schimb de păreri între guver
nele U.R.S.S. și S.U.A.

După ce se arată caracterul nerealisfși 
absurd al poziției anumitor politicieni 
occidentali în ce privește problema ac
cesului în Berlinul occidental, în articol 
se spune : Problema accesului în Berli
nul occidental este cu totul limpede. 
Accesul liber este posibil, și guver
nul sovietic nu odată a declarat acest 
lucru; la fel și guvernul R.D.G. El este 
posibil, dar numai în înțelegere cu 
R.D.G., ca stăpîn suveran al tuturor 
căilor de comunicație și al rutelor ae
riene de pe teritoriul său. Fără aceas
ta, rezolvarea problemei accesului este 
exclusă. Fără aceasta nu poate exista 
nici un fel de înțelegere.

Dacă prin vizitele provocatoare în

a
Berlinul occidental ale conducătorilor 
R.F.G. și ai altor țări, vizite care au 
sporit în mod deosebit în ultima vreme 
— se spune în continuare în articol — 
se urmărește să se complice schimbul 
de păreri care are loc și să se torpi
leze rezolvarea reciproc acceptabilă a 
problemei Berlinului occidental — a- 
ceasfa este un aspect ; un asemenea 
scop poate fi realizat de adversarii re
glementării pașnice. Dar dacă se tinde 
ca schimbul de vederi în problema 
Tratatului de pace cu Germania să fie 
urmat de încheierea unui acord, frans- 
formînd totodată Berlinul occidental 
într-o speluncă de intrigi politice, pro
vocări și propagandă dușmănoasă îm
potriva statelor socialiste și în primul 
rînd împotriva R.D.G., — trebuie să 
se în|eleagă că una o exclude pe cea
laltă.

Poate provoca doar nedumerire fap
tul că secretarul de stat al S.U.A., Rusk, 
a făcut în ultimele zile unele decla
rații care nu ajută deloc schimbul de 
păreri pentru găsirea unei rezolvări re
ciproc acceptabile în problema Tratatu
lui de pace cu Germania și normali
zării pe această bază a situajiei în 
Berlinul occidental.

La conferința de presă din 26 aprilie, 
la Washington, el a declarat că „pro
blema staționării trupelor occidentale în 
Berlinul occidental, noi (partea ameri
cană) nu o considerăm și nu o vom 
considera drept obiect pentru tra
tative“.

Trei zile mai tîrziu, după sosirea sa la 
Londra, Rusk a spus: „în momentul de 
fa)ă obstacolul îl constituie imposibili
tatea de a se obține din partea Uniu
nii Sovietice recunoașterea principale
lor interese ale Berlinului occidental, 
inclusiv prezenfa trupelor occidentale 
și accesul absolut liber al Occidentului 
la Berlin“. Rusk a declarat imediat că 
„dacă obstacolele existente vor fi în
lăturate, se pot ivi o serie de alte pro
bleme importante“.

Cum trebuie înfelese toate 
tea ?

Dacă problema principală a 
tării regimului de ocupație și
gerii trupelor de ocupație din Berli
nul occidental „nu poate constitui un 
obiect de tratative“, se pune întreba
rea despre ce să se vorbească atunci? 
Dacă tratativele sînt astfel concepute 
îneît după înlăturarea unor obstacole

aces-

desfiin- 
a refra-

ATENA roase ziare teriale despre problemele discutate cu prilejul sesiunii M.A.N. Ziarele se referă îndeosebi la partea internațională din raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Ziarul „TA NEA“ remarcă ca important faptul că „conducătorul ro- mîn a subliniat că respingerea propunerii romîne împiedică colaborarea popoarelor și creează pericole în plus pentru pace". (Ziarul se referă la propunerea guvernului ro- mîn cu privire la crearea unei zone a păcii, denuclearizate în — n. n.).Informații despre sesiunea au fost publicate și de „AVGHI“ și „TO VIMA".
Anglia

BalcaniM.A.N. ziarele
LONDRA 3 (Agerpres). — Ziarul .TIMES“ a publicat un al doilea arai trimisului special la Bucu- în care se face o amplă rela-» ticol rești tare a problemelor discutate în cadrulnale. „Sesiunea, scrie autorul articolului, a fost convocată pentru a sărbători încheierea colectivizării și a confirma programul de reorganizare a agriculturii“Ziarul arată că „la sesiune au participat 11.000 de persoane, depu- tați și conducători comuniști, țărani în costume pitorești, conducători de gospodării și specialiști în agricultură, membri ai corpului diplomatic și numeroși ziariști".

sesiunii Marii Adunări Națio-

să se ivească obstacole „noi, impor
tante“, lucru la care secretarul de sfat 
al S.U.A. face o aluzie străvezie, atunci 
la ce bun tratativele?

Poate că aceste declarații ascund ten
dința de a transforma tratativele într-urt 
scop în sine? Dar nu se poate conta cu 
seriozitate că o asemenea abordare se 
va bucura de înțelegerea celeilalte 
părți. Mai curînd invers ; aceasta nu 
este calea spre apropierea pozițiilor, 
ci calea spre adîncirea divergențelor 
cu toate urmările ce decurg din a- 
ceasfa.

în țările occidentale apar din figip 
în timp declarații care frădeazăV.ub ' 
formă fățișă sau voalată o amenințare 
la adresa Uniunii Sovietice și a celor
lalte țări socialiste.

Indiferent de contextul în care se 
fac asemenea declarații, cei care le fac 
trebuie să-și dea seama că aceasta nu 
produce nici o impresie asupra Uniunii 
Sovietice și asupra lagărului socialist. 
Aceasta determină o și mai mare co
eziune și o și mai mare hotărîre a țări
lor socialiste de a duce la capăt re
glementarea pașnică a problemei ger
mane.

Articolul subliniază că politica de a- 
menințări la adresa țărilor socialiste s-a 
soldat întotdeauna cu eșecuri pentru 
promotorii ei.

Dar dacă în 
litică nu putea 
ei, cu afît mai 
duce succes 
forțe pe arena internațională 
în prezent de așa natură îneît orice 
încercări de a se exercita presiuni asu
pra Uniunii Sovietice și a celorlalte state 
socialiste nu poate decît să dovedească 
lipsa de clarviziune politică a celor care 
recurg la ele. întreaga lume știe că în 
ultima vreme s-a produs o nouă schim
bare a raportului de forțe în favoarea 
U.R.S.S. și a celorlalte țări socialiste. 
Astăzi Uniunea Sovietică poate nu nu
mai să se ia la întrecere. E bine ca în 
Occident să se știe: cine seamănă vînt, 
culege furtună !

Guvernul sovietic s-a pronunțat și se 
pronunță pentru o înțelegere în pro
blema germană, el se pronunță pentru 
tratative cinstite și serioase. Dar el este 
împotriva jocului de-a tratative.

Conducătorii S.U.A. și ai celorlalte 
puteri occidentale trebuie să cumpă
nească situația în mod lucid și cu spi
rit de răspundere, să fragă din acea
sta concluziile corespunzătoare care să 
ducă în realitate, și nu numai în vorbe, 
la întărirea păcii și la însănătoșirea six 
tuației din Europa.

trecut o asemenea po- 
aduce succes autorilor 

mult ea nu le poate a- 
astăzi. Raportul de 

i esta
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