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In interiorul ziarului:

o 50 de ani de la 
„Pravdei" (pag. 2-a).

• Cuvîntări rostite Ia 
rea festivă a tineretului 
pitală (pag. 3-4).

apariția

Aduna- 
din Ca-
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• Din lucrările sesiunii extra
ordinare a Marii Adunări Na
ționale (pag. 5-6).

Salutul adresat de tovarășul 
Sheerghe Gheorghiu-Dej ziarului „Pravda“

Semănatul culturilor de primăvară se apropie de sfârșit in în- 
treaQa țară. In multe gospodării de stat și colective se lucrează acum 
din plin la prășitul culturilor. însuflețiți de învățămintele prețioase 
care se desprind din lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări 
Naționale, oamenii muncii de pe ogoare dau bătălia pentru a obține 
In acest an recolte bogate la toate culturile.

Ținînd seama de importanța lucrărilor de întreținere a culturilor, 
publicăm mai jos unele recomandări făcute de specialiștii de la Insti
tuitul de Cercetări Agricole în legătură cu aceste lucrări.

Recomandările Institutului 
de Cercetări Agricole

Condițiile climaterice din acest an sînt favorabile obținerii de recolte bogate. Trebuie depuse însătoate eforturile pentru a executa la timp și la un nivel calitativ corespunzător lucrările de întreținere. Care sînt aceste lucrări și cum trebuie ele făcute ?La porumb, prima lucrare de întreținere este grăpatul semănăturilor. Această lucrare se execută cu grapa cu colți reglabili, Ia 4—5 zile după semănat. în multe locuri grăpatul semănăturilor de porumb nu s-a putut executa la timp, din cauză că au căzut ploi imediat după terminarea însămînțării. în asemenea condiții este necesar să se cerceteze fiecare solă și să se execute grăpatul numai pe acele terenuri în care semințele de porumb nu au încolțit sau sînt abia încolțite. Pe terenurile în care semănatul s-a făcut mai devreme și colțul porumbului este gata să iasă, este indicat să nu se execute grăpatul, deoarece colții grapei rup plantele în curs de răsărire, ceea ce duce la scăderea considerabilă a densității și deci a recoltei.Cînd plantele de porumb au crescut și au 4—5 frunze, se execută prima lucrare cu sapa rotativă. A- ceastă unealtă dă rezultate excepționale numai în cazul cînd nu s-a depășit timpul -optim, adică momentul cînd buruienile sînt în curs de răsărire. întîrziind cu această lucrare, buruienile se înrădăcinează bine și nu mai pot fi smulse din pămînt de colții sapei rotative. A doua lucrare cu sapa rotativă se va face la 8—10 zile după prima. Lucrările cu sapa rotativă trebuie să se execute pe timp frumos, cu soare, cînd plantele se pot îndoi ușor și nu se rup. între cele două lucrări se va executa prima prașilă mecanică între rînduri, urmată imediat de prima prașilă manuală pe rînd.Condițiile de umiditate din acest 
an vor favoriza nu numai dezvoltarea puternică a culturilor, dar și 
a buruienilor. Lanul de porumb scăpat în buruiană la prima prașilă, greu se va reface, iar producția va fi micșorată foarte mult. Iată de ce trebuie mobilizate toate forțele ca prima prașilă mecanică 
între rînduri și prima prașilă ma
nuală pe rîncl să se execute fără 
nici o întîrziere.La executarea prașilelor mecanice, mecanizatorii trebuie să respecte cu strictețe următoarele reguli : prima prașilă mecanică se execută la viteze mai mici, care nu trebuie să depășească 4 km/oră cînd se lucrează cu cultivatorul CPF-4 sau viteza a II-a mare cînd se lucrează cu CPU-4,2. Depășirea acestor viteze duce la acoperirea plantelor cu pămînt. Ultima prașilă mecanică este indicat să se execute cu viteze mai mari, 8—11 km/oră, pentru a se produce, printr-o ușoară bilonare, o acoperire și o înăbușire a buruienilor pe rîndul de plante.La prima prașilă mecanică, avînd în vedere că se lucrează cu viteze mai mici, este indicat ca gospodăriile colective să folosească și atelajele și să facă prășitul între rînduri cu prășitori trase de animale.Primele prașile se pot executa mai adînc, la 10—12 cm, iar urmă

toarele se fac mai la suprafață.Pentru a obține o recoltă bogată de porumb trebuie să prășimmecanic între rînduri de cel puțin 3 ori, adică pînă în momentul cînd se poate intra cu tractorul fără să se rupă plantele.Prășitul manual pe rînd se va executa de 3 și chiar de patru ori. Gospodăriile colective au brațe de muncă suficiente și trebuie depuse toate eforturile ca să se execute și a patra prașilă, îneît terenul să se mențină curat de buruieni în tot timpul vegetației porumbului. Numai așa vom crea condiții pentru a realiza producții de 5.000 kg porumb boabe la hectar pe suprafețe însemnate.Odată cu executarea primei prașile manuale se va executa și ră- ritul plantelor. Pe solele unde s-a însămînțat cu mașina cu clapete este bine să se lase un singur fir în cuib, iar pe solele unde s-a semănat bob cu bob (fără clapete), rări tul se va executa cu cea mai mare atenție, pentru a realiza densitatea optimă stabilită pentru zona respectivă. în majoritatea cazurilor, densitatea plantelor se hotă
răște odată cu executarea prașile
lor manuale. în acest an avem perspectiva de a obține recolte bogate de porumb în toate regiunile din țară, rezerva de umiditate acumulată în sol constituind o garanție în această privință. De aceea, eforturile specialiștilor și ale tuturor lucrătorilor din agricultură trebuie îndreptate spre realizarea densității optime și anume 39.000— 50.000 plante la hectar, în funcție de hibridul cultivat și de condițiile climatice, de fertilitatea naturală a solului și de măsurile agrotehnice.Lanurile de porumb răsărite trebuie supravegheate în permanență și în caz că apar dăunători, în special rățișoara porumbului, se va face tratamentul cu preparatul Aldrin sau cu produse pe bază de He- xatox 1,5 la sută, folosindu-se 40 kg la ha sau Hexatox 2 la sută dîn- du-se 20 kg la ha.La sfecla de zahăr, prima lucrare este buchetatul. Această lucrare se execută cînd plantele și-au format a doua pereche de frunze și se face cu săpăliga lată de 14—15 cm sau, mai economic, cu ajutorul cultivatorului cu cuțite în formă de labe de gîscă. în aceeași zi cu buchetatul sau a doua zi se va executa ră- ritul. Răritul se execută la 18—20 cm între plante, pe rînd, îneît să se realizeze minimum 80.000 plante la hectar.După buchetat și rărit, terenul rămînînd bătătorit, se va executa imediat prășitul mecanic între rînduri. Pentru o recoltă bogată de sfeclă de zahăr este necesar să se execute 4—5 prașile mecanice și manuale pînă cînd frunzele acoperă intervalul dintre rînduri.Pentru floarea-soarelui sînt necesare cel puțin 3 prașile mecanice între rînduri și 2—3 prașile manuale pe rînd. Răritul florii-soarelui se va face odată cu prima prașilă manuală, lăsîndu-se o singură plantă în cuib. Pentru obținerea unei producții mari este necesar să se realizeze 35.000—45.000 plante la ha.Executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor de îngrijire a culturilor este o condiție hotărîtoare pentru obținerea de recolte bogate.

Qomzasi

r r r

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, poporul sovietic, sărbătoresc a 50-a aniversare a „Prav- dei" leniniste. Această aniversare este marcată de toate partidele comuniste și muncitorești frățești, de popoarele țărilor socialiste, de oamenii muncii de pretutindeni.înalt exemplu pentru întreaga presă comunistă, ,,Pravda'' este purtător de cuvînt credincios al politicii Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și a statului so-

vietic, tribună a ideilor marxism- leninismului, înflăcărat luptător pentru victoria comunismului si păcii, pentru eliberarea și independenta națională a popoarelor subjugate, pentru democrație și progres social.Cunoscută muncitorilor revoluționari, comuniștilor din Romînia, încă din anii întunecați ai ilegalității, ,,Pravda'' ducea vestea mărețelor victorii ale urimului stat socialist din istoria omenirii. Ea

are cititori și prieteni în întreaga lume, bucurîndu-se, ca și la noi în tară, de un mare prestigiu și de o meritată considerație.Urăm colectivului redactional al „Pravdei", tuturor lucrătorilor ei, noi succese în îndeplinirea misiunii de cinste ce le este încredințată de partid, iar tuturor oamenilor sovietici — noi și strălucite victorii în construirea comunismului.
Succese în întrecereREȘIȚA (coresp. „Scînteii“). La noile furnale ale Reșiței continuă întrecerea pentru a produce cantități tot mai mari de fontă litate.Printr-o organizare muncii, prin ridicarea aerului insuflat în furnale și aprovizionarea ritmică cu materiale, furnaliștii de aici au reușit să producă, în primele două zile din această lună, 260 tone de fontă peste sarcinile de plan.Cele mai mari realizări le-au obținut echipele conduse de Ion Sava, Ludovic Kaporni și Petru Them, de la furnalul nr. 2, care au produs peste plan 192 tone de fontă.

de bună ca-temeinică a temperaturii

Inginerul agronom Arghir Că- 
}■ dariu muncește de puțină vreme 1 Ia G.A.C. „Mureșul" din comuna 

Ungheni, raionul Tg. Mureș. In a- 
ceste zile îi ajută pe colectiviști 
să execute la timp și în condiții 
bune lucrările agricole. în fotografie : Inginerul discută cu trac
toristul Avram Popșor despre 
calitatea lucrărilor făcute pe ulti
mele hectare semănate cu po
rumb.
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Adrnare festivă consacrată celei de-a 50-a
Vineri la amiază, în sala de marmură a Casei Scînteii a avut loc adunarea festivă a ziariștilor din Capitală consacrată celei de-a 50-a aniversări a ziarului „Pravda".Au participat ziariști din presa centrală, corespondenți voluntari ai presei, muncitori din întreprinderile bucureștene.Au participat de asemenea ziariști sovietici cum și străine. aflați în țara noastră, pre- corespondenți ai presei

Adunarea a fost deschisă de tov. Valeriu Pop, redactor șef adjunct al ziarului „Scînteia”.Despre lupta dusă timp de 5 decenii de ziarul „Pravda”, sub conducerea C.C. al P.C.U.S., pentru socialism și comunism, pentru pace și fericirea popoarelor, a vorbit tov. Ștefan Voicu, membru P. M. R., redactor-șef „Lupta de clasă”.A urmat un program
al C.C. al al revisteiartistic.(Agerpres)

Pentru rezultate deosebite 
în sporirea producției agricole
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Orașele Vaslui și Huși racordate 
la sistemul energetic național

Colectivul Întreprinderii de respective. Lungimea totală 
construcții. și montaje energe
tice nr. 3 Cîmpina a pus în 
funefiune cu două luni înain
te de termen complexul de 
lucrări energetice 
Vaslui—Huși. Complexul 
prinde liniile electrice 
înaltă 
lui
cu

Bîrlad—cu- de 
tensiune Bîrlad—Vas-

și Vaslui—Huși, împreună 
stațiile de transformare

a noilor'.linii e..‘e de aproa
pe 80 km.

Prin executarea acestor lu
crări, orașele Vaslui și Huși 
au lost racordate la sistemul 
energetic național, creîndu-se 
astfel largi posibilități penfru 
electrificarea localităților din 
aceste raioane.

(Agerpres)

Itistalațîi noi la furnaleLa furnalele din Hunedoara și Călan au fost executate, cu posibilități locale, instalații care mecani- zează anumite operații din procesul de elaborare a metalului, ridicînd astfel productivitatea agregatelor. La Hunedoara, de exemplu, s-a realizat o instalație de măcinare a cocsului și oalcarului. Această instalație, împreună cu stația de ciuruire a minereului aglomerat, contribuia la ridicarea indicelui de utilizare a furnalelor și face posibilă scurtarea cu 10—15 minute a duratei de topire a șarjei de fontă. Acum, la secția furnale vechi din combinat, se amenajează mai multe cuptoare de pră- jire a minereului de fler.Instalația modernă pentru despră- fuirea gazelor de furnal, pusă în funcțiune recent la uzinele siderurgice „Victoria’ din Călan, accelerează procesul de topire a fontei și îmbunătățește condițiile de muncă ale furnallștllor.
Constantin Răducanu, de la fa

brica de piele șl încălțăminte din 
Rm. Vîlcea, a obținut anul acesta 
locul I în întrecerea pentru titlul de 
cel mai bun croitor în piele, la care 
au participat fruntași din toate în
treprinderile de încălțăminte din 
țară. Iată-1, în fotografie (primul din dreapta) împărtășind tovarăși
lor săi metodele lui de lucru.(Foto : R. Costin)

P r e m i e r ă 

teatrală

La Teatrul „Con
stantin Notțara* a 
'avut loc vineri seara 
premiera spectacolu
lui cu piesa „Frații 
Karamazov", drama
tizare de B, N.. Liva
nov, după celebrul 
roman al lui F. M. 
Dostoïevski. Regia 
artistică aparține lui 
George Teodorescu, 
scenografia — Dan 
Nemteanu. In distri
buție : N. Sireteanu, 
artist emerit, George 
Constantin, Cristea 
Avram, Ion Dichi- 
seanu, Val Săndu- 
lescu, Liliana To- 
mescu, Migry Avram 
Nicolau, Aurel Atha- 
nasescu, artist eme
rit, șl alții.

Cu consultarea cumpărătorilor
BACĂU
Penfru a cunoaște într-o măsiiră cîf 

mai 'rnafe cerințele cetățenilor, • în
treprinderea comerțului cu ridica
ta de textile și încălțăminte Bacău 
a inițiat o largă consultare cu cumpără
tori, gestionari de magazine și mer
ceologi din regiunea Bacău. Consulta
rea se realizează în cadrul unei expo
ziții de mostre de țesături și confecții.

Zeci de femei •—• muncitoare și 
gospodine — și peste 100 de gestio
nari și merceologi invitați la această 
expoziție au exprimat păreri și sugestii, 
au făcut propuneri în legătură cu pro
dusele prezentate, aducînd o impor
tantă contribuție la stabilirea și alege
rea celor mai frumoase și potrivite țe
sături și modele de confecții ce vor fi 
contractate penfru semestrul II 1962.

Penfru satisfacerea gusturilor celor 
mai variate ale cumpărătorilor, aseme
nea consultări vor mal fi organizate în 
cursul lunii mai pentru sectoarele tri
cotaje și încălțăminte.

(coresp. „Scînteii“).

Colectiviștii din comunele Gîngiova 
și Piscu Vechi, regiunea Oltenia, 
au sărbătorit ieri primirea „Ordinului 
Muncii“ cl. I, decernat cu prilejul re
centei sesiuni extraordinare a Marii 
Adunări Nationale. In cuvîntul lor, co
lectiviștii din Gîngiova s-au angajat să 
objină în acest an, de pe 600 hectare, 
în medie cîte 5.000 kg porumb la hec
tar în sistem neirigat, să sporească fon
dul de bază cu un milion lei, să vîndă 
statului 90 tone carne, 400 tone grîu, 
360 tone porumb, aproape 150.000 litri 
lapte etc. Angajamente asemănătoare 
și-au luat și colectiviștii din Piscu Vechi.

Colectiviștii din ambele gospodării 
au trimis telegrame de muljumire C.C.

al P.M.R., Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri.

ir
Tot ieri, la G.A.S. Murfatlar, regiu

nea Dobrogea, a avut loc o adunare 
consacrată conferirii Ordinului Mun
cii cl. I gospodăriei, pentru 
zultafele deosebite . obținute an 
an în sporirea produefiei. Anul 
cut, recolta de grîu objinută în 
ceastă gospodărie a fost de 2553 
cea de porumb — de 4342 kg, iar la 
struguri de masă—5460 kg în medie la 
ha. Producfia de lapte pe cap de vacă 
furajată a fost de 3473 litri. Aceasta a 
făcut ca gospodăria să realizeze bene
ficii în valoare de 3.096.000 lei. Parti- 
cipanjii la adunare s-au angajat să ob
țină în acest an rezultate și mai bune.

re
de 

tre- 
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CONFERINȚA MESEI 
ROTUNDE EST-VEST, consacrată problemelor dezarmării, și-a început lucrările la 4 mai în palatul congreselor din Bruxelles. Participă Ilya Ehrenburg, prof. Modest Rubinștein (U.R.S.S.), Cyrus Eaton (S.U.A.), Konni Zilliacus (Anglia), Ricardo Lombardi (Italia), senatorii belgieni Henri Rolin, Van Cauwelaert și alții. Din R. P. Romîcă, la lucrările conferinței participă prof. unlv.

Traian Ionașcu și ziaristul George Ivașcu.
ÎN VENEZUELA, un batalion do infanterie marină s-a răsculat o- cupînd portul Carupa- no. Forțe guvernamentale au început operații împotriva răsculaților.
PREȘEDINTELE S.U.A. l-a primit la 3 cosmonautul 

G. S. Titov.
IN CAMERA

NELOR A ANGLIEI, reprezentanți ai opoziției laburiste au cerut or-
mai pe sovietic
COMU-

ganizarea de urgență a unor dezbateri în legătură cu hotăiîrea guvernului englez de a pune la dispoziția S.U.A. insula Christmas pentru efectuarea experiențelor nucleare.
ATENA. După cum a- nunță agențiile de presă occidentale, la sesiunea Consiliului N.A.T.O. care are lo'c la Atena se manifestă serioase divergențe între principalele țări participante.

Un aspect 
prima sală a 
poziției.

Vizitînd expoziția „Victoria socialismului în agrlcuItură"

rlmăvara de neuitat a acestui an, 
'm Oii ntn'M oi rl o-finoi+ioio n onn

JL® rimavara de neuitat a acestui an, pri- 
■Bt_ măvara victoriei definitive a socialis

mului la orașe și sate, a adunat sub lumina și seninul său marele sfat al țării — sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări Naționale — 
care a consfințit încheierea colectivizării agri
culturii.

Deschisă în zilele de rodnice dezbateri ale 
sesiunii, expoziția „Victoria socialismului în 
agricultură" înfățișează prin fotografii, afișe, 
cifre, documente cinematografice, broșuri și 
cărți, grafice, drumul parcurs de țărănimea 
noastră, sub conducerea partidului, de la eli
berarea țării și pînă în această primăvară. 
Bilanț al marii victorii obținute, imagine înso
rită a nesfârșitelor meleaguri fără haturi, ex
poziția sugerează totodată marile perspective 
pe care le deschide încheierea colectivizării 
pentru avîntul continuu al agriculturii socia
liste.

Să pătrundem în sălile expoziției. Da 
intrare ne întîmpină stema patriei noa
stre, alături de imaginea plină de prospețime 
a unui măr în floare. Și, lingă această sim
bolică întruchipare a primăverii patriei co
lectivizate, iată desfășurîndu-se un întreg ori. 
zont de grîne date în pîrg : tabloul verii care 
se apropie. Pe fondul său auriu sînt înscrise 
cuvinte din Chemarea Consfătuirii pe țară a 
țăranilor colectiviști : „Să pară în soarele lunii 
iunie, cînd se coace grîul, țara toată poleită 
în aur...".

Pe o coloană înaltă și masivă din mijlocul 
primei săli, străjuită de seceră și ciocan, alter
nează printr-un sistem de diapozitive imagini 
de azi ale economiei naționale care se dez
voltă într-un ritm susținut; alături de oțelul 
lichid izbucnit din cuptoare, strălucesc sub soa
re ciorchinii grei de rod; alături de profilul în
drăzneț al unei rafinării, lanuri de porumb 
iar sub tulpinile involte ale florii-soarelui 
iată, gata de plecare, un șir de tractoare. Pe 
un perete întreg, imaginea recoltei strînse cu 
combine. Sub acest tablou, cifrele vin să-i în
tregească semnificația, ca un comentariu con
cret și convingător: de la 13.713 tractoare fizice

în 1950 s-a ajuns la 54.000 astăzi; de la 118 
combine în același an, la 25.000 în această pri
măvară ; de la 6.350 de semănători, la 50.000. 
Dar specialiștii din agricultură ? în 1938 exis
tau doar 1.897 specialiști cu studii superioare, 
în vreme ce azi pe ogoarele patriei lucrează 
de peste 7 ori mai mulți.

Toate acestea s-au realizat prin grija sta
tului, care în perioada 1950—1961 a investit ; 
în agricultură fonduri în valoare de peste 23 
miliarde de lei.

Brăzdate de zeci de mii de tractoare, 
ogoarele patriei au dat rod tot mai bogat, 
gospodăriile colective s-au dezvoltat continuu, 
s-au consolidat, ceea ce a făcut ca într-un sin
gur deceniu (1950—1960), veniturile țărănimii 
să crească cu 80 la sută.

Sînt zguduitoare mărturiile trecutului, care 
vin să amintească drumul greu, presă
rat cu jertfe, parcurs de țărănime pînă 
la victoria de astăzi. Așa a fost ieri : unspre
zece mii de țărani împușcați în 1907, min
ciuna reformei agrare din 1921, textul unei 
învoieli de dijmă ale cărei condiții amintesc 
de feudalism, iscălită însă în... 1939 !

Peste această scurtă incursiune în trecut se 
suprapune imaginea unei miilțimi care aplau
dă cu bucurie, cu fețele înseninate de un 
zîmbet : o adunare de constituire a unei noi 
gospodării colective. O singură imagine ! Dar 
cîte asemenea adunări n-au avut loc în ultimii 
ani în satele noastre ? Și la fiecare din ele 
se putea surprinde aceeași hotărîre și încre
dere cu care țărănimea noastră a rupt de
finitiv cu trecutul, pășind pe calea arătată 
de partid, cale deschisă de istorica plenară a 
Comitetului Central al partidului din 3—5 
martie 1949.

Pentru vizitator începe o adevărată călăto
rie pe meleagurile fără haturi ale patriei, sub 
ochii săi desfășurîndu-se noua imagine a fie
cărei regiuni.

Pe pământurile Dobrogel, unde caii a- 
rau, semănau și apoi treierau, zdrobind sub 
copite și sub „sania cu cremene" spicele, lu
crează azi 5.688 de tractoare și 3.773 de com
bine, iar producția de porumb și grîu a crescut

■H

de aproximativ 3 ori față de trecut. După patru 
ani de la colectivizare, numărul taurinelor a 
crescut de peste 5 ori, al vacilor de peste 10 
ori, al porcilor de peste 8 ori, iar al oilor de 
3 ori.

Regiunea București. Bărăganul țării bîntuit 
odinioară de foamete și mizerie, cunoaște azi 
recolte bogate datorită colectivizării, care face 
posibilă mecanizarea aproape totală a lucră
rilor agricole. în 1961, primul an de muncă 
în condițiile agriculturii colectivizate, produc
ția globală la porumb boabe a crescut cu 
50 la sută față de 1959.

Pentru regiunea Banat, colectivizarea în
seamnă producții tot mai mari de porumb și 
de lapte, venituri importante de pe urma 
cultivării legumelor, în vreme ce pentru re-

PAUL DIACONESCU

(Continuare în pag. Vl-a)
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„Lupta de clasă”

în toată lumea.număr al „Prav- Ilici Lenin a fost ideologic, sufletul

numeroasele articole și speciale consacrate noului Program

Glorioasa aniversare a unei jumătăți de veac de la apariția primului număr al „Pravdei“ leniniste este scumpă tuturor partidelor comuniste șl muncitorești, popoarelor țărilor socialiste, oamenilor niuncii din lumeaîntreaga istorie a nemijlocit gloriosului Uniunii Sovietice ; cinci decenii și-a cîștigat și prețuire a ternaționale, ideologică a partidului creat și educat de Lenin.Pentru noi, lucrătorii presei de partid din Romînia, ca și pentru ziariștii comuniști de pretutindeni, „Pravda" reprezintă întruchiparea vie a ziarului leninist, slujitor devotat al intereselor poporului, strălucit model de internaționalism proletar, de luptă consecventă, înflăcărată, pentru triumful ideilor marxist-leniniste, pentru cauza comunismului și a păciiDe la primul dei“, Vladimir conducătorul ei redacției. în primii doi ani de la apariție, aproape nu era număr al ziarului în care să nu fie publicate articole sau însemnări ale >ui Lenin. Articolele lui Lenin, scrisorile ■adresate de el redacției, uidieațiile șl sfaturile sale au călăuzit „pravdiști", au constituit cel puternic ajutor în organizarea îndrumarea mișcării muncitorești revoluționare ruse, au călit în spiritul bolșevismului o întreagă generație de muncitori revoluționari.Ceea ce caracterizează, în primul rînd, presa sovietică în frunte cu „Pravda“ și face din ea arma cea mai ascuțită a partidului este spiritul ei de partid, imprimat de Lenin de la primele începuturi ale presei comuniste. în scrisoarea adresată „Pravdei“, la 5 aprilie 1913, Lenin scria : „Victoria partinității înseamnă victoria „Pravdei“, și invers”. Din profundul spirit partinic al presei sovietice izvorăște fermitatea ei ideologică, caracterul cu adevărat popular, de masă, dragostea de oameni și de adevăr, intransigența față de dușmanii poporului muncitor.încă în jjrimele luni după victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, Vladimir Ilici Lenin a arătat că, în noile condiții istorice, presa trebuie transformată dintr-un organ de relatare a noutăților politice ale zilei, dintr-un organ de luptă împotriva minciunii burgheze, într-un „organ serios de educare economică ă maselor populației”, într-un instrument de culturalizare a maselor, care să le învețe să organizeze munca într-un chip nou. să construiască și să dezvolte economia pe baze noi, socialiste.Cuvîntul înaripat al „Pravdei", al întregii prese sovietice, a mobilizat poporul sovietic în lupta pentru aplicarea planului leninist de electrificare și industrializare a țării, colectivizare a agriculturii, înfăptuire a revoluției culturale, dezvoltare a științei și tehnicii, asigurare a bunăstării poporului. Eroii „Marii inițiative“, ai primelor subotnice, ai planurilor cincinale, ai Dnieproghes-ului și Komsomolsk- ului au pătruns din paginile „Pravdei" în inimile poporului sovietic, devenind un înalt model însufleți- tor pentru zeci și zeci de milioane de oameni. Filele „Pravdei" înfățișează minunata istorie a partidului lui Lenin, încercările, bătăliile și victoriile nepieritoare ale poporului care a înălțat primul deasupra lumii steagul socialismului biruitor.
------------o »o

„Pravdei“ este eroica istorie a Comunist al de-a lungul a de activitate, „Pravda" nețărmurita dragoste mișcării comuniste in- ca puternică armă

agresive imperialiste, cheamă la rezolvarea pe calea tratativelor a tuturor problemelor litigioase, face ca numeroase articole ale presei sovietice să fie reproduse de presa internațională, stârnind un puternic ecou în opinia publică.Comuniștii, muncitorii revoluționari din Romînia au cunoscut și au iubit „Pravda" încă de la apariție și au sorbit din paginile ei noi puteri de luptă în anii întunecați ai ilegalității. Aniversarea primului an de la apariția „Pravdei” a fost salutată cu bucurie de presa noastră muncitorească. Ziarul „Romînia Muncitoare", din 2 iunie 1913, are cuvinte calde despre eroismul și spiritul de sacrificiu al redacției „Pravdei“ leniniste, menționînd că în cursul primului an de apariție au fost confiscate 40 de numere ale ziarului, redacția a plătit amenzi de 7.300 ruble (20.000 de lei) iar redactorii au suferit 47 luni de închisoare.O mare însemnătate pentru formarea ideologică a cadrelor noastre de partid, în ilegalitate, ă avut-o tipărirea în 1931, in Editura P.C.R., a unei broșuri cuprinzînd rezoluția lui Lenin „Partidul bolșevic și problema agrară“ tradusă în limba mînă după textul publicat „Pravda“ din 30 aprilie 1917.în timpul războiului hitlerist, muniștii au editat, peste capul grupului de trădători în frunte cu Foriș strecurat în conducerea partidului, Buletinul de informații în care erau reproduse știri și articole din „Pravda“ dezvăluind poporului romîn adevărul asupra mersului războiului Cuvîntul „Pravdei“ era ascultat cu o vie emoție și bucurie de comuniștii din închisori și lagăre, la posturile de radio-ascultare, instalate cu iscusință, înfrîngînd greutățile izolării și înfruntînd cele mai mari primejdii.Astăzi, presa și publicațiile periodice sovietice și, în primul rînd „Pravda" se bucură la noi de o răs- pîndire largă. Se traduc integral în limba romînă revistele „Kommunist“ și „Probleme filozofice“ iar numeroase articole din „Pravda“ și din celelalte ziare și publicații sovietice se retipăresc și se difuzează în mii și zeci de mii de exemplare, în buletinele, analele și revistele de -specialitate ale Institutului de studii ro- mîno-sovietic.Lucrătorii presei noastre de partid — asemenea ziariștilor comuniști din întreaga lume — privesc presa sovietică, în fruntè cu „Pravda“, drept un luminos exemplu și o nesecată sursă de inspirație în activitatea lor.Presa comunistă din țara noastră se mîndrește de a fi fost, în decursul întregii sale existențe, credinciosul purtător de cuvînt al partidului. Conducerea de către partid reprezintă legea de nestrămutat a presei noastre, izvorul tuturor succeselor ei. Propria noastră experiență donfirmă adevărul cuvintelor lui Lenin : „Puterea presei constă în legătura cu partidul, în forța ideilor lui".Progresele realizate în activitatea presei noastre se datoresc conducerii și îndrumării ei de zi cu zi de către C.C. al partidului, de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej personal. Nu există cinste mai mare pentru presa noastră decît de a contribui prin scrisul ei la vasta activitate creatoare desfășurată de întregul popor pentru a da viață mărețului program al desăvîrșirii construcției socialiste.Hotărîrile plenarei C.C. al P.M.R. din aprilie 1962, raportul prezentat

■

După Congresul al XX-lea P.C.U.S. a crescut și mai mult rolul și însemnătatea „Pravdei", a presei sovietice, ca propagandist, agitator și organizator colectiv al maselor în lupta pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului, hotărîri istorice pătrunse de adevărul vieții, de spiritul profund creator al marxismi- leninismului.Lichidarea cultului personalității lui Stalin, munca neobosită depusă de P.C.U.S. și Comitetul său Central în frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov pentru restabilirea normelor leniniste ale vieții de partid și de stat, a dat un avînt imens activității creatoare a partidului și poporului, a stimulat inițiativa maselor.Datorită legăturilor strînse cu cititorii, creșterii continue a mișcării corespondenților voluntari care a ajuns să cuprindă aproape 5 milioane de oameni, dezbaterii de către oamenii muncii. în coloanele ziarelor, a celor mai. importante probleme ale politicii partidului, presa sovietică a devenit o tribună politică a întregului popor, una din formele participării directe ale maselor populare la conducerea tre- buriior obștești.Cu viu interes au fost urmărite în țara noastră, ca și în toate țările globului, numere „Pravda“ P.C.U.S., denumit, pe drept cuvînt, Manifestul Comunist al epocii contemporane.Conținutul principal al activității „Pravdei“, al presei sovietice, îl constituie mobilizarea oamenilor sovietici la lupta pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XXII-lea al P.C.U.S.Este plină de învățăminte vasta activitate desfășurată de „Pravda" pentru stimularea avîntului creator și inițiativei oamenilor sovietici, pentru orientarea energiei inepuizabile a maselor populare spre înfăptuirea mărețului program de construire a societății comuniste.Oglindind uriașa activitate teoretică desfășurată de Partidul Comunist al P.C.U.S., de Comitetul său Central, care a îmbogățit și îmbogățește mereu tezaurul ideologiei marxist-leniniste, potrivit noilor cerințe ale vieții în epoca actuală de dezvoltare a societății, presa sovietică, în frunte cu „Pravda", este pentru presa comunistă internațională un exemplu de tratare profundă, creatoare, a problemelor ideologice, de apărare a purității învățăturii marxist-leniniste, de combativitate împotriva ideologiei burgheze.De neprețuit este contribuția „Pravdei", a presei sovietice la lupta pentru întărirea continuă a unității lagărului socialist și a mișcării comuniste mondiale, pe baza principiilor internaționalismului proletar. Glasul „Pravdei“, al presei sovietice insuflă avînt în lupta pentru pace, încredere nestrămutată in victoria forțelor care duc omenirea înainte, pe căile progresului social.Presa sovietică este un înflăcărat propagandist al ideilor leniniste ale coexistenței pașnice, al politicii extérne de pace a P.C.U.Ș. înalta principialitate, fermitatea și combativitatea cu care presa sovietică abordează problemele fundamentale ale relațiilor internațio- , nale contemporane, militează pentru înfăptuirea dezarmării generale și de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej totale, demască acțiunile cercurilor ja sesiunea extraordinară a Marii

• Tirajul „Pravdei“ în anii 1912- 
1914 era în medie de 40.000 de 
exemplare, iar în unele luni de 
60.000. In octombrie-noiembrie 1917 
ziarul a avui un tiraj de 200.000, în 
1920-1921 — 250.000 de exemplare, 
în 1937, cu prilejul jubileului de 25 
de ani de la aparijie, „Pravda" și-a 
mărit tirajul la 1,9 milioane exem
plare. în prezent, ziarul se tipărește 
în peste 6 milioane de exemplare. 
„Pravda" are un tiraj pe care nu l-a 
atins nici un ziar politic din lume.

TELEGRAMĂ
REDACȚIEI ZIARULUI „PRAVDA1'

Moscova
Dragi tovarăși,
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la apariția primului număr 

al „Pravdei", colectivul redacțional al ziarului „Scinteia" vă felicită 
cu căldură, din toată inima, și vă transmite un fierbinte salut frățesc.

Aniversarea unei jumătăți de secol de la nașterea „Pravdei1 re
prezintă un eveniment sărbătoresc pentru presa comunistă de pretu
tindeni. Apariția primului număr al „Pravdei" leniniste, continua
toarea „Iskrei", a însemnat actul de naștere a unei prese cu adevărat 
libere și veridice. Pentru ziariștii comuniști din toate țările, „Pravda 
reprezintă un înalt model de spirit'partinic militant, de principialitate 
și devotament față de idealurile mărețe ale oamenilor muncii, față de 
marea cauză a comunismului. Cuvîntul ei, cuvîntul gloriosului P.C.U.S. 
se bucură de o uriașă autoritate în lumea întreagă.

„Pravda", presa sovietică a fost un luptător .activ, de prim rang, 
pentru victoria Marelui Octombrie, pentru înfăptuirea genialului plan 
leninist de construire a socialismului. Astăzi, din paginile ei răzba.te 
clocotul muncii eroice a poporului sovietic care construiește comunis
mul, „Pravda" afirmîndu-se ca un puternic organizator colectiv în 
înfăptuirea prevederilor mărețului Manifest Comunist al zilelor noas
tre, Programul P.C.U.S.

Înflăcărat propagandist al învățăturii marxist-leniniste, apara- 
toare intransigentă a purității acesteia, presa sovietică militează con
secvent pentru întărirea continuă a unității lagărului socialist șt a 
coeziunii mișcării comuniste mondiale, pe baza principiilor interna
ționalismului proletar.

Cuvîntul „Pravdei", cuvîntul întregii prese sovietice, a fost în
totdeauna un cuvînt al păcii. Milioane de oameni din lumea în
treagă citesc cu dragoste și prețuiesc presa sovietică pentru înflăcă
rarea și perseverența cu care ea participă la bătălia pentru marele 
obiectiv al contemporaneității — salvgardarea păcii — pentru pro
funzimea cu care analizează problemele relațiilor internaționale, 
pentru vigoarea cu care demască activitatea cercurilor agresive șt 
tenacitatea cu care militează pentru unirea forțelor mondiale ale 
păcii. „

„Scinteia", presa de partid din Romînia, străduindu-se sa aducă 
o contribuție cit mai însemnată la lupta poporului romîn pentru de- 
săvîrșirea construcției socialiste, studiază cu atenție și profund inte
res bogata experiență a presei sovietice în frunte cu „Pravda". Ne 
unesc, dragi tovarăși, învățătura atotbiruitoare^ a marxism-leninis
mului, frăția popoarelor noastre în cadrul lagărului unit și puter
nic al socialismului.

De ziua glorioasei aniversări a „Pravdei" leniniste, vă urăm, 
dragi tovarăși, noi și strălucite izbînzi în lupta pentru triumful celor 
triai scumpe năzuințe ale omenirii — făurirea unei lumi noi, lumea 
Păcii, Muncii, Libertății, Egalității, Frăției și Fericirii tuturor po
poarelor.

Adunări Naționale, care au consacrat victoria istorică a poporului nostru — încheierea colectivizării agriculturii — constituie pentru presa noastră un atotcuprinzător program de activitate. Cea mai fierbinte năzuință a presei noastre, a lucrătorilor ei, este de a contribui din toate puterile la aplicarea neabătută a politicii partidului.De ziua aniversării „Pravdei" leniniste, ziariștii din R. P. Romînă adresează un fierbinte salut frățesc glorioasei prese sovietice, în frunte cu „Pravda", urîndu-i noi și strălucite succese sub steagul atotbiruitor al marxism-leninismului, pentru victoria cauzei comunismului și a păcii.

• în 1913 în Rusia apăreau cam 
1.000 de ziare, al căror tiraj global 
era de 3,3 milioane exemplare. La 
fiecare 50 de persoane revenea un 
singur exemplar de ziar. în U.R.S.S. 
un exemplar revine în medie la 
3-4 persoane.

• în 1918 „Pravda“ a tipărit 25 mi
lioane exemplare. în prezent „Prav
da“ tipărește în doar 4 zile nu
mărul de exemplare din întregul 
an 1918.

• în 1921 tirajul a trei ziare mari — 
„Pravda“, „Izvestia“ și „Bednota“, 
era de 900.000 de exemplare. în 
1962, trei ziare centrale — „Prav
da“, „Izvestia“ și „Selskaia Jizni“ se 
tipăresc zilnic înfr-un tiraj de 11 
milioane exemplare, iar tirajul glo
bal al tuturor ziarelor centrale a 
depășit 25 de milioane.

• în 1955 în U.R.S.S. s-au tipărit 
și răspîndlf 10 miliarde exemplare 
de ziare, în 1960 — 15 miliarde, 
în 1961 — 16 miliarde. Tirajul 
global al ziarelor unionale a cres
cut, din 1956 pînă în 1961 de la 
15 la 25 milioane, al celor republi
cane — de la 7 la 13 milioane 
exemplare. în 1961 s-au editat în 
Uniunea Sovietică 469 ziare orășe
nești, 3.239 raionale, 2.378 de uzină 
și 2.419 ediții sătești.

• în Uniunea Sovietică apar peste 
7.500 de ziare, iar împreună cu zia
rele colhoznice — peste 10.000. în 
prezent se creează un nou detașa
ment important al presei locale — 
ziarele inferraionale. La sfîrșiful sep. 
tenalului, tirajul ziarelor sovietice 
se va apropia de 90.000.000 de 
exemplare.

• în U.R.S.S. ziarele sînt editate 
în 59 de limbi ale popoarelor 
U.R.S.S. și în 7 limbi străine.

Ziarul „Pravda“ împlinește 50 de ani. Cele 16.000 de numere ale ziarului, care au apărut în decurs de o jumătate de secol, constituie o cronică a luptei eroice și a transformărilor revoluționare săvîrșite de popoarele Uniunii Sovietice. A fost străbătută o cale mare și glorioasă. V. I. Lenin a subliniat în repetate rînduri rolul uriaș al „Pravdei" în organizarea luptei revoluționare a clasei muncitoare, în întărirea și unirea rîndurilor partidului pe baza ■.marxismului revoluționar. în Hotă- rîrea Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniuhii Sovietice :'cu priVire la cea de’-a 50-a aniversare a „Pravdei“ se spune: „Pravda“ a servit și servește ziarelor sovietice drept exemplu grăitor de înaltă partinitate și principialitate în lupta pentru interesele fundamentale ale poporului, pentru victoria socialismului și comunismului“.Cînd s-a nășcut „Pravda“, Rusia gemea sub jugul țarismului și capitalismului, era Una dintre țările cele mai înapoiate din punct de vedere economic și cultural. Partidul bolșevicilor reprezenta pe vremea aceea un mic detașament de luptători curajoși ai clasei muncitoare, supuși unor crunte represiuni de către re- acțiunea care se afla la putere.Cea de-a 50-a aniversare a „Pravdei“ este sărbătorită în cînd Uniunea Sovietică cea mai puternică țară care a început prima în ștrucția desfășurată a comunismului și care deschide prin aceasta întregii omeniri calea spre un viitor luminos. Popoarele Uniunii Sovietice sînt conduse pe această cale de partidul leninist al comuniștilor, care numără 10 milioane de membri și care a devenit astăzi partidul întregului popor sovietic. Calea spre comunism este luminată de ideile mărețului Program al P.C.UIS., a- doptat la istoricul Congres al XXII- lea al partidului, Program numit pe bună dreptate Manifestul Comunist al epocii noastre.Primul număr al „Pravdei“ a apărut la Petersburg la 5 mai (22 aprilie) 1912. Ziarul a fost creat de muncitorii revoluționari din Piter conduși de bolșevici — detașamentul înaintat al proletariatului revoluționar din Rusia.întreaga cale parcursă într-o jumătate de secol demonstrează că ; „Pravda“ a slujit și slujește cu credință clasei muncitoare, tuturor oamenilor muncii.V. I. Lenin a fost conducătorul

de PAVEL SATIUKOV 
redactor-șef al ziarului „Pravda"

ideologic, însuflețitorul, redactorul- șef și publicistul principal al „Pravdei“ din momentul apariției ei. Aflîn- du-se în momentul înființării ziarului în emigrație, el se mutase pe a- tunci mai aproape de granița Rusiei — de la Paris la Cracovia — pentru a scrie de acolo la ,,Pravda“, pentru a conduce activitatea ei. în decurs de doi ani, în paginile ziarului au apărut 280 de articole și corespondențe scrise de Lenin.Țarismul nu putea să se împace cu existența unui ziar marxist combativ cum era „Pravda“. în cursul
Articol scris 

pentru „Scinteia“

1

4 mai 1962
REDACȚIA ZIARULUI „SCINTEIA”

condițiile a devenit socialistă, lume con-
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Articole din presa romîneascâ Ilegală ți legală consacrate „Pravdei" ți presei sovietice

anilor 19134-1914, autoritățile țariste au întreprins împotriva ei aproape 200 de acte represive — confiscări de numere de ziar, amenzi, arestări ale colaboratorilor lui. în acest scurt interval de timp, țarismul a închis de opt ori ziarul muncitoresc. Redactorii erau condamnați la închisoare. Dar îndată ce era întemnițat un redactor, partidul trimitea un altul în locul lui. f,Pravda“ trăia și continua lupta revoluționară, apărînd sub denumiri schimbate.Lupta „Pravdei" a jucat un rol uriaș în unirea forțelor partidului bolșevicilor, în întărirea legăturilor lui cu masele populare. Odată cu „Pravda“ a crescut o întreagă generație a proletariatului rus.în februarie 1917, în răsturnată autocrația, în Rusia, V. I. Lenin a preluat din nou conducerea „Pravdei“, transfor- mînd-o într-o armă puternică a partidului în lupta pentru victoria revoluției socialiste.La 8 Puți“ tului din Octombrie. A doua zi, ziarul a apărut sub vechiul său nume — „Pravda". în articolul redacțional al acestui număr al ziarului se nea: „De nua lupta „Pravdei", toare s-au expresia gîndirii și voinței lor revoluționare!“.Devenind organul partidului de gu- vernămînt al comuniștilor, „Pravda“ propaga în mase cuvîntul viu leninist, ajuta pe oamenii muncii să construiască o viață nouă pe ruinele lumii vechi.Dacă am răsfoi o colecție a „Pravdei" pe mai mulți ani am retrăi evenimentele impresionante ale înaintării impetuoase și totodată grele a Țării Sovietice, de la ruina economică la forța economică, de la ignoranță și analfabetism la înflorirea științei și culturii. Uniunea Sovietică a trecut prin multe greutăți și fiecare perioadă promova eroii săi. Aceștia au fost participanții la primele subotnice comuniste, numite de Lenin „marea inițiativă“, luptători activi pentru industrializare, inițiatori ai metodelor muncii de înaltă productivitate și activiști ai colectivizării la sate, entuziaști ai supunerii naturii și maeștrii ai recoltelor bogate. Despre toate acestea „Pravda“ vorbea zi de zi cu masele într-un limbaj simplu șl accesibil.Oamenii muncii sînt eroii principali ai „Pravdei" și în același timp principalul ei activ de autori. în Țara Sovietică se numără aproape cinci milioane de corespondenți muncitori și țărani. „Pravda" are zeci de mii de corespondenți muncitori și țărani care îl scriu permanent.Principialitatea partinică, înaltul

revoluționarRusia a fost Inapoindu-se
noiembrie 1917 „Rabocii a anunțat victoria proletaria- — Marea Revoluție Socialistă

spu- acum încolo vom conti- sub vechiul steag al în care masele munci - obișnuit de mult să vadă

nivel ideologic marxist-leninist, legătura strînsă cu masele, căutările creatoare și lupta pentru afirmarea a ceea ce este nou, comunist — iată în ce rezidă forța „Pravdei“ leniniste. Fiind exponentul spiritului creator revoluționar al partidului leninist, „Pravda“ este permanent în căutarea noului, în luptă pentru el. Ziarul oglindește în spiritul marxism-leninismului creator toate problemele fundamentale ale construirii socialismului și comunismului, traducînd în viață linia generală leninistă a partidului.Congresul al XX-lea al P.C.U.S. à deschis o ețapă nouă 'în' istoria partidului, în dezvoltarea țării noastre, în mișcarea comunistă internațională și națională, sonalității munist al Uniunii Sovietice și Comitetul său Central leninist în frunte cu N. S. Hrușciov au înfăptuit măsuri revoluționare foarte importante care asigură avîntul continuu al industriei și agriculturii, ridicarea bunăstării poporului, înflorirea științei și culturii. A crescut nemăsurat de mult rolul presei în viața societății sovietice. în paginile „Pravdei“ și ale celorlalte ziare sovietice. a avut loc o largă dezbatere a întregului popor asupra unor măsuri dintre cele mai importante, ca reorganizarea conducerii industriei și agriculturii, întărirea legăturii școlii cu viața, proiectul planului septenal de dezvoltare a economiei naționale. Dezbaterea de către întregul popor a noului Program al P.C.U.S. s-a desfășurat cu participarea uriașă și foarte activă a maselor largi.Ca un izvor țîșnește inițiativa creatoare a maselor populare. Această imensă energie poate fi comparată foarte bine cu energia adîncu- rilor pămîntului. Oamenii care lucrează în domeniul geologiei cunosc bine forța presiunii straturilor. Fie că se forează un puț obișnuit de petrol, fie că se fac săpături pentru a scoate la iveală depuneri și mai străvechi, în mod inevitabil spre suprafață tind să erupă puternicele forțe ale pămîntului. Același lucru se poate spune și despre energia inepuizabilă a poporului liber — despre acea uimitoare acumulare în popor a măiestriei și talentului, care în perioada construcției desfășurate a comunismului ies năvalnic la suprafața vieții. Munca în societatea liberă este un izvor de bucurie, un izifor de însuflețire.„Pravda“ ține sus steagul atotbiruitor al marxism-leninismului. Ea propagă neobosit mărețele idealuri ale celei mai luminoase, mai drepte societăți de pe pămînt. Ziarul mobilizează și îndrumă energia inepuizabilă a maselor populare spre înfăptuirea programului construcției desfășurate a societății comuniste.„Pravda“ este întemeietoarea presei sovietice, a presei de tip nou. Presa sovietică nu aleargă după senzațional, ea este preocupată de interesele poporului, îl ajută să construiască o viață nouă, trezește zi de zi inițiativa creatoare a poporului. Mare și de cinste este rolul lucrătorilor presei sovietice. Ei sînt a- jutoarele partidului leninist — luptători activi pentru cauza lui măreață. Partidul comunist dă o înaltă prețuire muncii lucrătorilor din presă.In prezent, în centrul atenției „Pravdei“ șl a întregii prese sovietice stau sarcinile mărețe trasate de Congresul al XXII-lea, de noul Program al P.C.U.S. Popularizarea ideilor noului Program, lupta pentru traducerea lor în viață constituie sarcina principală a activității presei sovietice.Crearea bazei tehnice-materiale a comunismului, formarea relațiilor sociale comuniste, educarea omului

în mișcarea de eliberare Condamnînd cultul per- lui Stalin, Partidul Co-

(Continuare în pag. Vil-a)
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Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși și tovarășe, vorbitorul a amintit că la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale au fost dezvăluite o serie de acțiuni ale acestui grup îndreptate împotriva țărănimii muncitoare, împotriva politicii partidului de transformare socialistă a agriculturii.Dar, oare a fost domeniu de activitate în care acțiunile dușmănoase, criminale ale grupului antipartinic să nu fi adus serioase prejudicii politicii partidului ? Prin politica lor

în slujba făuririi fericirii poporului. 
(Aplauze).Sîntem încredințați că, ținînd sus steagul glorios al U.T.C.-ului, Uniunea Tineretului Muncitor va mobiliza întregul tineret la noi izbînzi ale muncii creatoare pentru triumful politicii partidului. (Aplauze 
prelungite, ovații).Partidul nostru în îndelungata sa

istorie a avut de înfruntat o serie de greutăți, dar în ciuda tuturor acestora el a ieșit de fiecare dată învingător, pentru că în partid s-au găsit forțe sănătoase, strîns legate de interesele clasei muncitoare și ale întregului popor, călite în : luptei împotriva dușmanului clasă.Partidul Muncitoresc Romîn prezintă astăzi o uriașă forță de
focul dere- mo-

bilizare și organizare a maselor, numărînd peste 900.000 membri și candidați; el este în prezent mai puternic ca oricînd prin legăturile cu masele largi ale celor ce muncesc, prin coeziunea rîndurilor sale, și strîns unit în jurul Comitetului Central conduce cu hotărîre întregul nostru popor pe drumul însorit al socialismului și comunismului, 
plauze prelungite, ovații).

(A-

j

Cuvîntul tovarășului Gheorghe Stoica

elementul muncitoresc, l-a făcut pe Pauker și sprijinitorii săi să împiedice prin toate mijloacele pătrunderea muncitorilor comuniști în conducerea P.C.R. Este semnificativ în această privință faptul că la plenara C.C. al P.C.R. din 1936, el s-a împotrivit propunerii ca în numele plenarei să se trimită o scrisoare tovarășilor închiși la Doftana și tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.Pauker s-a .’nconjurat de elemente slugarnice, lipsite de caracter și fizionomie partinică, așa cum au fost Foriș, Chișinevschi și alții. Chișinevschi, cum l-am cunoscut eu în decursul anilor, a fost omul de casă al lui Marcel Pauker și Foriș și tot pe această linie s-a comportat față de Ana Pauker și s-a manifestat pînă nu de mult, după cum este cunoscut. Ceea ce a caracterizat activitatea acestora era disprețul față de cadre, brutalizarea lor. Astfel proceda Pauker cu activul de bază al P.C.R. și al U.T.C. din Moldova, care muncea foarte frumos. Membrii Comitetului regional P.C.R. și uteciștii s-au plîns tot timpul de el deoarece îi brusca, îi jignea, îi califica incapabili, disprețuindu-i cu un aer suveran.La Plenara C.C. din 1936, pentru activitatea sa provocatoare, ostilă unității clasei muncitoare, a fost sancționat cu vot de blam cu ultim avertisment.Familia Pauker, folosindu-se de , pozițiile pe care le avea, își împărțea rolurile în conducerea partidului între membrii ei, promova elemențe după chipul și asemănarea lor, care să asigure înfăptuirea liniei lor oportuniste, străină de interesele clasei muncitoare. După cum s-a constatat. cînd Ana Pauker a ajuns în conducerea partidului ea a mers exact pe aceeași linie de spargere a unității partidului, de înlăturare a elementelor cinstite, muncitorești, pe care nu le suferea, de înconjurare cu elemente . slugarnice, fără caracter, aventurieri, carieriști —de felul lui Chișinevschi și Miron Constantinescu — pe linia tentativelor de a lichida elementele de bază din conducerea partidului.în continuare, vorbitorul s-a referit la activitatea dușmănoasă dusă de Foriș, care a mers pe drumul lui Pauker de distrugere a cadrelor. Preocuparea lui era de a măcina, a distruge cadrele din închisori și lagăre, încît partidul să iasă din ilegalitate fără fondul său de cadre devotate, fără capitalul său politic, să nu poată face față situației. Foriș urmărea să decapiteze partidul pentru ca acesta să nu aibă o conducere muncitorească, revoluționară, care să stea în fruntea luptei lui și să-1 ducă la victorie. Preocuparea lui Foriș nu era situația din țara cotropită de hitleriști și împinsă de către dictatura fascistă într-un război urît de popor, ci distrugerea tovarășilor închiși la Doftana și apoi în lagăre spre a-și face el inr teresele. Acesta a fost Foriș, iar după el plîngea Ana Pauker, cîr®, s-a întors din emigrație, deoarece7, avea nevoie de el spre a cîrmi barca în altă direcție decît aceea pe care o voia partidul.Vorbitorul a arătat apoi cum grupul fracționist Pauker-Luca a sa- • botat aplicarea politicii partidului în agricultură, s-a dedat la acțiuni provocatoare, menite să submineze a- lianța clasei muncitoare cu țărănimea. Străini de popor, fracționiștii au avut o atitudine ostilă, de dispreț față de oamenii siunea Adunări Naționale cruri deosebit de importante privind greutățile pe care le-a întîmpinat partidul datorită liniei dușmănoase adoptată de grupul Pauker-Luca față de țărănime. Asemenea oameni voiau să conducă destinele poporului nostru, subminînd temeliile regimului democrat-popular, lovind în a- lianța clasei muncitoare cu țărănimii.Reamintim toate acestea --- - - unit va vivS, bul de mîine al partidului, noașțeți trecutul de luptă al partidului nostru, să înțelegeți și mai profund că fără unitatea de granit a partidului poporul nostru n-ar fi putut cuceri asemenea piscuri ca a- celea pe care ne-am ridicat în anii construcției socialiste. Partidul trebuie să fie strîns unit în jurul conducerii sale să apere cu fermitate linia sa principială marxist-leninistă.Desigur, atunci cînd sărbătorim un eveniment măreț, ca cel de azi, ne !n„c’ptă, sîntem entuziasmați de realizările frumoase ale regimului nostru înfăptuite sub îndrumarea partidului și a conducerii sale. Dar e bine să nu uităm lupta grea pe care a avut-o de dus partidul ca să ajungem aici.Referindu-se în încheiere la creșterea prestigiului Partidului Muncitoresc Romîn nu numai în rîndurile oamenilor muncii din țară, dar Și peste hotare, vorbitorul a spus : Avînd posibilitatea să merg în ultimul timp în diferite țări din Eu- îopa și întîlnindu-mă cu tovarăși din conducerea unor partide comuniste și muncitorești, precum și cu diplomați din țările capitaliste, am putut constata creșterea considerabilă a prestigiului partidului nostru și al țării noastre în străinătate. Aceasta umple de bucurie inima oricărui patriot ! Partidul a așezat temelii de granit la baza regimului democrat-popular. El stă ferm pe poziții principiale, conduce poporul pe un drum just, înainte și numai înainte. Așa se explică realizările poporului nostru, prestigiul mare de care se bucură Romînia, Partidul Muncitoresc Romîn, Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe~ Gheorghiu-Dej. Sîntem datori față de partidul nostru cu mult. De aceea, vîrstnici și tineri, sa facem zid în jurul conducerii sale, să luptăm cu toate forțele pentru înfăptuirea politicii partidului nostru marxist-leninist.

Dragi tovarăși,îngăduiți-mi în mulțumesc pentru mi-ați ceastă tului.Noi victoria definitivă a socialismului pe întreg cuprinsul țării. Această victorie n-a venit de la sine. Ea este rodul politicii marxist-leniniste a partidului, a luptei sale dusă permanent pentru apărarea purității și unității partidului,.. împotriva frac- ționiștilor și deviatorilor. La obținerea acestei strălucite., victorji ö contribuție însemnată a adus organizația revoluționară a tineretului nostru, care de-a lungul celor- 40 de

primul rînd să invitația pe care a participa la a-
mișcarea revoluționară, cînd avea loc fascizarea țării și se pregătea criminalul război antisovietic, elementele oportuniste au hotărît desființarea U.T.C.-ului. în ciuda acestei hotărîri antipartinice și a activității lichidatoriste pe care a continuat-o Foriș, partidul, organizația revoluționară a tineretului au dus mai departe lupta pentru răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, pentru scoaterea țării din tîlhărescul război antisovietic și întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste, pentru o Romînie liberă și democrată.Așadar, apare clar în slujba cui erau elementele lichidatoriste, fracționiste, care loveau în unitatea partidului și a organizațiilor de masă în momentele cele mai grele, cînd erau necesare acțiuni revoluționare energice, cînd. masele aveau nevoie de o conducere unitară, fermă, capabilă. să mobilizeze cele mai largi pături ale populației împotriva re- acțiunii și asupririi.Iată, tovarăși, numai o parte din greutățile mari pe care elementele dușmănoase le-au provocat partidului, organizațiilor de masă.Urmînd cu fermitate învățătura marxist-leninistă, partidul nostru a reușit să zdrobească de fiecare dată încercările de subminare a unității partidului. înlăturarea din conducerea partidului a elementelor dușmănoase este un exemplu de felul cum partidul își apără unitatea și puritatea rîndurilor sale.Partidul nostru este astăzi mai puternic, mai unit ca oricînd. în el poporul vede pe conducătorul încercat care-l îndrumă pe calea victorioasă a socialismului.Astăzi, cînd sărbătorim 40 de ani de la înființarea organizației de tineret, este bine să ne reamintim de drumul glorios pe care aceasta l-a străbătut înfruntînd multe greutăți și piedici puse de trădătorii mișcării muncitorești. Tineretul, mîndria patriei rioastrë, constructor al socialismului, își are o organizație revoluționară puternică care, sub conducerea partidului, îl îndrumă spre noi victorii, îl pregătește ca schimbul de mîine al partidului.Acum, cînd socialismul a învins definitiv în țara noastră, apare și mai 'limpede justețea politicii marxist-leniniste promovată de partid, clarviziunea conducătorilor lui încercați, care zdrobind acțiunile fracționiste au deschis calea spre viitorul luminos al poporului. De pe culmile pe care ne-am ridicat putem privi astăzi mult mai limpede viitorul la care visam în urmă cu 40 de ani; și strîns uniți în jurul partidului să participăm și mai activ pentru desăvîrșirea construcției socialiste și pentru construirea comunismului în patria noastră.

înjositoare degradări morale; cînd, potrivit statisticiloi’ vremii, mii de tineri își puneau capăt vieții pentru că cei care apucaseră să învețe o meserie nu găseau de lucru, iar mulți care ar fi vrut să învețe, nu aveau unde, — în asemenea momente, elementele dușmane au lovit în unitatea partidului, a U.T.C. și a sindicatelor. Ei urmăreau să slăbească capacitatea de luptă, de rezistență a clasei muncitoare și, în felul acesta, să deschidă drumul reacțiunii.Guvernul național-țărănesc, care l-a adus pe Carol, a luat cele mai barbare măsuri pentru sugrumarea libertăților democratice, aruncînd pe 1 spinarea clasei muncitoare, a țărănimii și a celorlalte pături nevoiașe, toate urmările crizei. în această perioadă au fost interzise sindicatele, 1 organizațiile legale ale tineretului, 1 gazetele mișcării muncitorești, în 1 timp ce organizațiile cuziste își in- 1 tensificau acțiunile huliganice, reac- 1 ționare. 'Tocmai atunci, cînd valul revoluționar creștea, cînd masele își ma- 1 nifestau tot mai puternic hotărîrea ! de luptă, elementele dușmane decide Pauker, Barbu, Luca și alții își întețeau acțiunile lor dușmănoase de slăbire, de spargere a unității partidului și a organizațiilor sale de masă, printre care și U.T.C., lovind dinăuntru în ce are mai scump clasa muncitoare — partidul — în unitatea acestuia. Activitatea lor dușmănoasă făcea jocul reacțiunii care în felul acesta putea să exploateze mai crunt . pbporul. .în aceste momente grele, ca de , altfel în întreaga istorie a partidu- ■ lui nostru, s-au-găsit forțe sănătoase, legate trup’și suflet de cauza ( clșsei muncitoare care au reușit să , salveze de la destrămare partidul, ' U.Ț.C.-ul și celelalte organizații de , masă și să mobilizeze detașamentele ; cel’e' mai compacte — ceferiștii, pe- J trolișții și minerii — la puternice ac- . țiuni greviste' și lupte revoluțio- ' nare. în fruntea acestor lupte au . fost conducători marxiști-leniniști , din rîndul clasei muncitoare. , căliți în lupte grele, legați prin mii de fire de năzuințele oamenilor muncii de la orașe și sate, conducători café și-au găsit cea mai bună întruchipare în persoana tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.O pagină glorioasă în istoria mișcării noastre revoluționare o constituie eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933. Răs- punzînd chemării partidului, mii de tineri au luat parte la aceste glorioase lupte jertfindu-și viața pentru fericirea poporului, pentru libertatea patriei, împotriva participării țării la criminalul război antisovietic.Tot într-un moment crucial pentru

niștii au adus mari daune intereselor clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tineretului, naționalităților conlocuitoare, au creat greutăți în îndeplinirea sarcinilor care stăteau în fața partidului nostru în momentul marilor bătălii de clasă în care era nevoie mai mult ca oricînd de unitate de monolit, de disciplină de fier, de unirea tuturor forțelor democratice. Iar dacă poporul nostru a dobîndit totuși victoriile istorice, cu care pe drept cuvînt se mîn- drește, aceasta se datorește faptului că în partidul nostru, în conducerea ani de existență a fost întotdeauna sa, au existat forțe sănătoase, devo- ' f^țuri de paitid și a participat la,, x . , , , toate bătăliile de clasa duse de pro-tate cu trup și suflet intereselor cla- jetarlat sub conducerea partidului, sei muncitoare, ale poporului romîn Mai mult Ca oricînd, unitatea de mo- care au împiedicat pe fracționișți să-și ducă la îndeplinire planurile dușmănoase partidului și poporului, datorită spiritului partinic, fermității revoluționare a activului de bază al partidului, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și cu ajutorul întregului partid, a fost demascată și zdrobită acțiunea antipartinică a grupului fracționist Pauker-Luca, ajutat de grupul Chiși- nevschi-M. Constantinescu. Aceasta a dat posibilitate poporului nostru să dobîndească, sub conducerea partidului, victoria definitivă a socialismului la orașe și sate. (Aplauze 
Ijuternice, ovații).

făcut-o demăreață sărbătoare a tinere-am sărbătorit în aceste zile

bi- obținute o contri- pu-cu ute- Co-Ti-ac-înde
la

ti- a în cu

i-au slăbit capacitatea fruntea acestei acțiuni aflau Marcel Pauker elefiîente aventuriste,

Salutul ce v-a fost adresat de Comitetul Central al partidului, cuvintele pline de căldură ale tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej au dat o înaltă apreciere activității desfășurate de Uniunea Tineretului Muncitor, care, așa cum s-a subliniat, ținînd sus steagul glorios de luptă al U.T.C.-ului, și-a cîștigat pe merit dragostea și prețuirea partidului și a întregului nostru popor.Istoria partidului nostru, a Uniunii Tineretului Comunist, cunoaște minunate pilde de eroism și. sacrificiu ale tinerilor comuniști în lupta pentru înfăptuireapartidului nostru, apărarea intereselor poporului și ale tineretului, pentru răsturnarea regimului bur- ghezo-moșieresc și înfăptuirea revoluției socialiste.Este bine însă, tovarăși, ca la a 40-a aniversare a organizației revoluționare a tineretului, făcînd lanțul realizărilor mărețe de poporul nostru, la carebuție de seamă a adus-o tineretul patriei noastre, în frunte tiștii, sub conducerea partidului, să ne amintim unele momente ale mișcării muncițorești care trebuie cunoscute de tineret, spre a trage vățăminte pentru activitatea sa yiitor.După cum vă este cunoscut,Plenara C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie—5 decembrie 1961 s-a vorbit pe larg despre unele momente din istoria partidului și s-au subliniat marile daune aduse mișcării revoluționare din țara noastră de luptele fracționiste din 1929—1930, care au distrus unitatea rîndurilor partidului și de luptă. în criminale se și Barbu,străine de interesele clasei muncitoare, ale poporului romîn. Trebuie subliniat că în momentul în care burghezia și moșierimea trecuseră la ofensivă împotriva clasei muncitoare, în scopul de a arunca întreaga povară a crizei pe spinarea maselor, cînd poporul nostru avea nevoie mai mult ca oricînd ca în fruntea sa să se afle un partid unit, puternic, în stare să-1 conducă la luptă, fracționiștii, dintre care unii s-au demascat ulterior ca trădători, agenți ai siguranței burghezo-moșie- rești, au trecut la acțiune pentru distrugerea partidului, pentru sfă- rîmarea unității sale. Elementele fracționiste au trecut și la destrămarea celorlalte organizații revoluționare, la distrugerea cadrelor, a activului de partid și a organizațiilor de masă, desconspirîndu-1 și pre- dînd numeroase cadre în mîinile organelor represive burghezo-moșie- rești. Au fost vremuri de grea încercare cînd partidul, desfășurîn- du-și activitatea în condițiile prigoanei sălbatice dezlănțuite de clasele exploatatoare, trebuia să facă față totodată loviturilor pe care i le dădea dușmanul strecurat în rîndurile sale. Ani îndelungați partidul nostru s-a resimțit de pe urma acestei criminale lupte fracționiste.Nici Uniunea Tineretului Comunist nu a fost lăsată în afara luptelor fracționiste ; conducerea U.T.C. s-a împărțit în două grupuri, unii sprijinind pe Barbu, ceilalți pe Marcel Pauker. Mulți dintre tovarășii mai în vîrstă își amintesc cît de mult a slăbit activitatea U.T.C; în . rîndurile tineretului datorită luptelor fracționiste. Sub paravanul unor lozinci ultrarevoluționare, provocatorii strecurați în conducerea ■ partidului și U.T.C.-ului organizau acțiuni aventuriste, demonstrații de grupuri mici de oameni, prin care cele mai bune, mai devotate cadre ale partidului și ale organizațiilor de tineret erau predate în mîna siguranței, unde erau schingiuite, iar apoi trimise în închisori.In continuare, vorbitorul a arătat că în acea perioadă în conducerea U.T.C. au pătruns o serie de elemente mic-burgheze, rupte de tineretul muncitoresc, de masele largi ale tineretului ; ele au introdus în organizațiile de tineret metode de muncă stîngiste, mic-burgheze. străine partidului nostru : în mișcarea comunistă a tineretului au avut loc manifestări de avangardism, de negare a necesității îndrumării de către partid a U.T.C.-ului. Toate a- cestea au creat mari greutăți activității desfășurate de U.T.C. în mobilizarea tineretului la lupta împotriva exploatării capitaliste, împotriva fascismului și războiului, pentru apărarea drepturilor democratice și a intereselor vitale ale tineretului.
După ce a relevat rolul important

pe care l-a avut. în dezvoltarea mișcării revoluționare din Romînia Congresul al V-lea al P.C.R. care a pus capăt luptelor fracționiste, înlăturînd din conducerea partidului elementele dușmănoase, vorbitorul s-a referit pe larg la însemnătatea eroicelor lupte din februarie 1933. Prin înaltul lor nivel de organizare, prin amploarea și spiritul lor revoluționar, luptele din februarie 1933 au marcat un moment de o deosebită importanță contrapusă liniei partidului, fracțio- în istoria partidului și a întregii mișcări muncitorești din țara noastră. Aceste lupte au sporit prestigiul partidului, au determi-programului nat o cotitură în activitatea P.C.R..au dus la lărgirea legăturilor sale cu clasa muncitoare, cu țărănimea și intelectualitatea, cu masele largi ale poporului romîn. Astfel, luptele ceferiștilor și petroliștilor din 1933 reprezintă unul din momentele ho- tărîtoare care au deschis partidului nostru calea spre mari victorii, printre care aceea a insurecției armate de la 23 August 1944. (Aplauze 
ternice).Sub conducerea Partidului munist din Romînia, Uniunea neretului Comunist a participattiv la luptele din februarie 1933, ceea ce i-a dat posibilitate să-și sporească influența în rîndurile neretului. Mișcarea de tineret crescut și s-a dezvoltat mult perioada ce a urmat. înfruntînderoism teroarea polițistă, partidul comunist și-a intensificat activitatea și a obținut o serie de rezultate în unirea forțelor democratice într-un larg front popular antifascist. La această acțiune U.T.C. și tineretul și-au adus o contribuție însemnată. Nu este întîmplător că tocmai în momentul în care se obțineau succese în unirea forțelor democratice din tara noastră, cînd la orizont apărea pericolul instaurării dictaturii fasciste și se impunea intensificarea muncii pentru mobilizarea tuturor forțelor spre a bara drumul fascismului, spre a împiedica atragerea Romîniei în război, elementele mic-burgheze, oportuniste a- flate în conducerea partidului — care nu cunoșteau viața poporului și felul în care se desfășura lupta în țara noastră — au adoptat o serie de măsuri care au dăunat unirii forțelor antifasciste. Voi aminti numai una dintre ele — hotărîrea privitoare la desființarea U.T.C. în anul 1937. Prin această acțiune lichida- toristă partidul a fost lipsit de organizația revoluționară prin care-și desfășura activitatea în rîndurile tinerilor ; o serie de membri și cadre ale Uniunii Tineretului Comunist s-au împrăștiat, au fost îndepărtate de la lupta pe care partidul o ducea în acea perioadă. Lichidarea U.T.C. a dat o grea lovitură activității pentru unirea tineretului în lupta împotriva fascismului și războiului. a fost astfel ușurată activitatea organizațiilor fasciste în rîndul tineretului.Este bine, acum cînd sărbătorim a 40-a aniversare a U.T.C.-ului. ne reamintim de această acțiune chidatoristă. deoarece aceasta era întîmplătoare, ci o urmare aniei și practicilor din timpul luptelor fracționiste care ne-am mai August 1944. la Pauker-Luca.Iată, tovarăși, ce activitate dăunătoare au dus elementele fracționiste, Barbu, M. Pauker, A Pauker, Luca și alții de teapa lor, care din nenorocire, timp îndelungat au avut munci de conducere în partid, au desfășurat o activitate antipartinică, dușmănoasă, criminală clasei muncitoare popor.Este cazul săcinstea lor, comuniștii din închisori, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, au luat poziție împotriva desființării Uniunii Tineretului Comunist, considerînd această hotărîre nejustă și au îndrumat organizațiile U.T.C. din închisori să-și continue activitatea. (Aplauze pre
lungite).Reînființarea în toamna anului 1939, în ajunul războiului, a Uniunii Tineretului Comunist a avut o mare importanță pentru activitatea partidului în rîndurile tineretului. Dar, după ani de zile care trecuseră de la dizolvare, cînd un șir de cadre se împrăștiaseră, iar altele au fost dezorientate, demobilizate, a făcut ca activitatea dusă de U.T.C. în rîndu- rile maselor de tineri să nu se desfășoare la nivelul cerințelor și sarcinilor puse de partid.

Referindu-se în continuare la ma
rile prejudicii aduse partidului și 
poporului nostru de activitatea 
grupului fracționist Pauker-Luca,

alături de

să li- nu li-din anul 1929, cu întîlnit și după 23 grupul antipartinic

că grupul

crescîndă a tineretului intelectual,

față de și alearătăm
interesele întreguluică, spre

Tovarăși,Prețuim cu toții tradițiile progresiste ale culturii noastre, pe intelectualii devotați poporului, care-și aduc din plin contribuția la opera de construcție socialistă. Am ascultat la sesiunea Marii Adunări Naționale ce frumos au vorbit scriitorii G. Călinescu și D. Botez despre realizările regimului nostru. Este un mare merit al partidului nostru de a fi unit sub steagul său cele mai bune forțe ale intelectualității, care, așa cum atît de frumos spunea acad. G. Călinescu în cuvîntul său la sesiune, se socotesc nupartid, ci în mijlocul și în rîndurile lui. Dar, să nu uităm fracționist Pauker-Luca, susținuți de Chișinevschi au făcut tot ce au putut spre a îndepărta de partid pe mulți intelectuali de valoare, au căutat să izoleze partidul de intelectualitatea înaintată. Iar dacă nu au reușit, a- ceasta se datorește politicii înțelepte, clarvăzătoare a partidului nostru, conducerii sale leniniste, tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej în primul rînd. (Aplauze puternice, îndelun
gate).Grupul antipartinic a dat o lovitură grea și organizației revoluționare a tineretului ; el nu vedea cu ochi buni influența partidului în rîndurile muncitoresc, țărănesc,dorința înflăcărată a acestuia de a participa cu toate forțele la lupta pentru democrație și socialism. De aceea, a trecut în 1945 la dizolvarea U.T.C. și înlocuirea lui cu „Tineretul Progresist“, organizație eterogenă, ceea ce a dăunat mult muncii partidului în rîndurile tinerilor muncitori, țărani, intelectuali, a tinerilor din rîndurile naționalităților conlocuitoare.Crearea de către partid a Uniunii Tineretului Muncitor, continuatorul eroicelor tradiții ale U.T.C., grija permanentă a conducerii partidului pentru organizația revoluționară de tineret a împiedicat ca acțiunea dușmănoasă a fracționiștilor să aibă efectele urmărite de aceștia.Ne putem mîndri azi, pe drept cuvînt, cu faptul că U.T.M. a devenit o organizație revoluționară de masă a tineretului, care numără peste 2.100.000 de membri, că tineretul patriei noastre muncește cu entuziasm și elan tineresc pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru înflorirea patriei. Este o mare bucurie pentru noi'că minunatul nostru tineret muncitoresc, alături de clasa muncitoare, înscrie pagini glorioase în lupta pentru industrializarea socialistă a țării ;tineret țărănesc, împreună cu treaga țărănime, a contribuit victoria istorică a încheierii colectivizăriidenții își însușesc cu pasiune como
rile științei și culturii ; întregul 
nostru tineret își pune toate forțele

harnicul în- laagriculturii ; elevii și stu-

nolit a organizației de tineret este astăzi de nezdruncinat, .măi mult ca oricînd tineretul nostru este strîns unit în jurul partidului, al Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe . Gheorghiu-Dej. Această unitate — cucerire de mare preț — a fost cîștigată și s-a cimentat în focul unor lupte acerbe împotriva abaterilor de la linia mar- xist-leninistă, ale elementelor oportuniste, fracționiste, dogmatice, care au existat în mișcarea muncitorească și revoluționară. Mă refer, îndeosebi, la activitatea criminală desfășurată de Marcel Pauker, Barbu, Vasile Luca și Ana Pauker cu care partidul a avut de dus lupte neînchipuit de grele pentru demascarea și alungarea lor din partid.Ca unul care am luat parte la primii pași ai Uniunii Tineretului Comunist din Romînia vreau să relev cîteva episoade din trecutul de luptă al tineretului nostru sub conducerea partidului. Acțiunile fracționiste din 1929 ale lui Marcel Pauker și Barbu, elemente complet străine de aspirațiile și nevoile poporului, au adus mari daune partidului și organizației tineretului comunist. Acțiunile fracționiste erau intensificate tocmai în momentele cele mai grele pentru clasa muncitoare, pentru poporul muncitor. în asemenea momente, cum a fost perioada puternicei crize economice din 1929, cînd sute de mii de muncitori erau aruncați pe drumuri; cînd multe din fabrici erau închise; cînd țărănimea era împovărată în datorii și cămătarii satelor îi luau și cenușa din vatră; cînd zeci de mii de tineri erau transformați în cerșetori ce hoinăreau dintr-un loc în altul pentru a-și găsi o posibilitate de existență; cînd tineretul intelectual era supus unei

ieșiți

Cuvîntul tovarășului Ion Popescu-Puțuri
Tovarăși ți tovarășe,Dați-mi voie să mulțumesc și eu adunării de azi, care m-a onorat cu invitația de a participa la marea sărbătoare a tineretului nostru glorios — 40 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist și Ziua tineretului din R. P. Romînă. în același timp, sînt bucuros pentru faptul că mi se oferă posibilitatea de a-mi exprima sentimentele față de tineretul de astăzi și organizația sa revoluționară, față de partidul nostru și de conducerea sa.Este o mare bucurie pe care o poate încerca un activist de partid mai vechi, nu zic bătrîn, pentru că nu mă consider așa, care a trăit să asiste la o astfel de manifestare măreață ca aceea de azi, care prilejuiește trecerea în revistă a bogatei activități desfășurate de tineretul nostru sub conducerea partidului.Este o mare cinste pentru tineretul nostru muncitoresc, țărănesc, studios să se bucure de grija neslăbită a partidului și deosebită, exprimate al P.M.R. rostit Gheorghe Gheorghiu-Dej.Cred că este bine ca atunci Cînd „ . •am ajuns spre culmi să privim și pună mîna pe conducerea U.T.C.- în urmă și să vedem ce drum am ului, să scindeze tineretul comu- parcurs pînă am ajuns aici. Fiindcă nist, dezarmîndu-1 în lupta împo- de aici de unde privim, privim de triva exploatării, a șomajului și te- pe o culme în care au dispărut fabricanții, bancherii, moșierii, chiaburii, cămătarii și cînd poporul nostru are în mină frînele conducerii și își croiește propria viață liberă și independentă.Desigur, noi n-am fi ajuns șă trăim aceste zile de sărbătoare, dacă poporul, tineretul nostru n-ar fi avut în frunte un cîrmaci priceput, capabil să-l conducă prin toate furtunile. Un asemenea cîrmaci este partidul nostru scump.în afară de lupta împotriva dușmanilor fățiși de clasă, partidul nostru a avut de luptat de la nașterea sa și pînă nu demult cu diferite curente străine intereselor clasei muncitoare și ale poporului nostru. Datorită forței sale, âctivului său de bază, partidul a reușit, spre cinstea lui, să înlăture în decursul deceniilor, balasturile ideologice, oportuniste, să arunce la lada cu gunoi elementele carieriste, sectariste, străine de clasa muncitoare, întărindu-și rîndurile, strîngînd legăturile sale 

cu masele.

încrederea lui în salutul C.C. de tovarășul

De o mare importanță este faptul că, de la crearea sa, partidul a așezat la temelia sa învățătura marxist-leninistă, luptînd neobosit pentru apărarea ei, păstrînd-o ca lumina ochilor.în continuare, vorbitorul s-a referit la lupta dusă de partid împotriva elementelor străine, strecurate în rîndurile sale, ca M. Pauker, care încă în 1924 amenința că dacă nu se aprobă punctul lui de vedere, va sparge partidul și își va face un partid propriu. Considerînd partidul ca proprietate personală, particulară, de familie, el acționa cu grupul de aventuriști și carieriști de care s-a înconjurat în direcția lichidării partidului mar- xist-leninist. Folosind metode de intimidare, de denunțare, adunînd în jurul său mic burghezi carieriști, slugarnici, a reușit după Congresul al IV-lea pareze conducerea au fost urmările perioada aceea se , bine din analiza profundă și multilaterală făcută de Plenara C.C. al P.M.R. din noiembrie-decembrie 1961. M. Pauker a reușit, cu ajutorul metodelor fracționiste, să

din 1928 să aca- partidului. Care acestui lucru în știe astăzi mai

rorîi. în 1929, într-o perioadă grea pentru clasa muncitoare, cînd începeau să se simtă colții crizei e- conomice din 1929-1933, M. Pauker a căutat să atragă de partea sa organizațiile de masă. în cadrul sindicatelor el a găsit imediat sprijin în persoana lui Luca, cel care i-a secondat în perioada aceea și cu care s-a întîlnit pe poziții antimun- citorești, potrivit proverbului „cine se aseamănă, se adună“.M. Pauker încerca să organizațiile de partid și țiile de masă ale acestuia ______ ,sindicatele, Ajutorul roșu, să conducă acțiunile maselor. El da dispoziții pentru formarea de echipe din muncitori, din membri de partid, activul fără de partid, cel sindical, cel al U.T.C. și al Ajutorului; roșu, le scotea în stradă, anunța în mod public ținerea unor manifestații, care trebuiau să aibă loc la ora precis indicată, ceea ce constituia o denunțare directă pentru poliție și siguranță ; rezultatul era distrugerea 
unor cadre, arestarea lor, decapita-

împiedice organiza- — U.T.C.,

muncii. La se- extraordinară a Marii s-au spus lu-rea organizațiilor de masă de drele lor valoroase în perioada preajma crizei economice.Atunci cînd s-a declanșat cu tere criza de supraproducție, masele i ’ “ ' " ;mai energice, un mare număr cadre din organizațiile de masă se aflau în închisori. Totodată, la Văcărești și Jilava tați mulți tineri „Lemaître", de la „,IUu U11cn öu-, meri, precum și muncitori care par- Pentru ca este bine ca dvs, ticipaseră la greve.Marcel Pauker a căutat să creeze disensiuni și în rîndurile deținu- ților revoluționari, vîrstnici și tineri, etichetînd cadrele devotate partidului cu epitetele de provocatori, agenți ai Siguranței, trădători etc., pe care. în fapt, le însuma el însuși pe toate, fiind în plus un mîr- șav denunțător al activiștilor comuniști în fața Siguranței. Pentru a slăbi forța, tăria revoluționarilor închiși, el împingea pe comuniști să declare greva foamei, în împrejurări cînd nici nu era necesară. Astfel în 1929 a avut loc la Doftana o grevă a foamei a deținuților comuniști de peste 40 de zile, fără ca în același timp să se desfășoare vreo acțiune de solidarizare din afară, de protest împotriva regimului din închisori. O asemenea campanie de solidarizare nu a putut avea loc, deoarece Pauker a împiedicat-o sistematic, el urmărind ca cei închiși să-și macine sănătatea și chiar să moară cum s-au petrecut lucrurile cu cîțiva dintre ei.Fiu de bancher, el folosea partidul și pozițiile pe care le avea în partid în interesul potriva intereselor clasei muncitoare.La Congresul al M. Pauker a fost cerea partidului, dar a reușit din nou să se strecoare în posturi de răspundere.După Congresul al V-lea, în perioada pregătirii marilor lupte muncitorești și în timpul eroicelor lupte ale. muncitorilor ceferiști și petroliști, precum și după aceste lupte, se afirma tot mai puternic elementul proletar în conducerea muncito- rimii, în partid se petrecea o cotitură- în direcția pătrunderii efective a reprezentanților devotați ai muncitorilor, și în primul rînd ai detașamentului de bază proletar — muncitorii ceferiști. Teama de mase, de

ca- dinpu- . . cînd voiau să treacă la acțiuni
au fost întemni- rnuncitori de la „Wolf“, tineri șo-

familiei sale, îm- partidului și aleV-lea al P.C.R.. scos din condu

maseleacum schim- să cu-
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Adunarea festiva a tineretului din CapitalăA 40-a aniversare a creării
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Cuvintul tovarășului Alexandru Sencovici

ÎN EDITURA POLITICĂ
AU APĂRUT :CORNEL ADAM : Pentru o producție de 50.000.000 litri lapte 56 pag 0,75 lei.C. BORDEIANU : La 100 de hectare cel puțin 500—600 de păsări — 88 pag. 1,10 leiH. VALENTIN:.în pas cu tehnica nouă — 80 pag. 1,10 lei.VALTER IONESCU, CRISTIAN NICULESCU : Calitatea produselor — obiectiv principal în întrecerea socialistă — 96 pag. 1,35 lei.

Dragi tovarăși,Vă mulțumesc și eu că m-ați invitat să iau parte la această impresionantă adunare, și mi-ați dat cu- vîntul. La sesiunea Marii Adunări Naționale, George Călinescu spunea că a fost bolnav și venind în mijlocul participanților la sesiune s-a însănătoșit. Eu nu pot să vă declar că am devenit din nou tînăr, pentru că nu m-am simțit niciodată bătrîn. Comuniștii trebuie să aibă sufletele tinere pînă la moarte.Vă voi povesti unele episoade din trecutul de luptă al U.T.C.-ului. In 1927, o parte a Secretariatului C.C. al U.T.C. s-a aflat la Oradea. Eram membru de partid și a- veam sarcini pe linie de tineret. în felul acesta am ajuns s-o cunosc pe tovarășa Haia Lifșiț, care pe atunci era secretara U.T.C.-ului. Se scotea atunci o gazetă care se numea „Pe urmele lui Lenin“. Din cauza unui provocator care s-a infiltrat printre noi, am fost arestați. îmi aduc aminte cît. am fost de schingiuiți, cît de groaznic a fost schingiuită îndeosebi tinăra noastră Haia Lifșiț. Cu toate schingiuirile, această tînără fată nu a divulgat nimic despre tovarășii ei. în urma bătăilor primite, o scuturau frigurile ; căpătase 40 de grade temperatură. Un polițist, impresionat de chinurile fetei, s-a dus la nevasta comisarului să-i ceară o pătură ca s-o acopere. — Pentru o domnișoară profesoară, arestată, care e bolnavă — i-a spus el. Curioasă, nevasta comisarului a venit s-o vadă.— Pentru ce este arestată ? — s-a interesat. — Pentru că e comunistă. Aflînd aceasta a început s-o lovească cu picioarele. Aproape muribundă, și tot o mai bătea. Iată cum s-au petrecut lucrurile^iovarăși.A fost condamnată la maximum de pedeapsă prevăzută de lege— 10 ani închisoare. Eu am fost condamnat la 7 ani. Trebuie să-i „mulțumesc“ pentru aceasta și lui Vasile Luca. Așa cum a ieșit la iveală mai tîrziu, el a fost „consultât“ de Siguranță la cîți ani trebuia să ne condamne pe fiecare.Elementele aventuriste, provocatoare, pătrunse în conducerea partidului, au dat în acel timp indicația ca tovarășii aflați în închisori să recurgă în mod curent la greva foamei, fără ca să se fi organizat o acțiune de mobilizare a maselor în sprijinul acțiunii întreprinse de de- ținuții politici antifasciști. în felul acesta elementele provocatoare urmăreau ca greva foamei să ducă la distrugerea cadrelor revoluționare, dînd astfel lovituri grele partidului.

O asemenea grevă a foamei de 44 de zile a făcut și grupul uteciștilor.Eliberați din închisoare, am fost primiți cu multă dragoste de tovarășii noștri, tineri ca și vîrstnici.Dar în partidul nostru, în U.T.C., începuse criminala luptă fracționistă.Pe de o parte luximiniștii, cei grupați în jurul lui Luximin (numele conspirativ al lui M. Pauker) — între care un rol de prima mînă a avut Luca, iar pe de altă parte barbiștii, grupați în jurul lui Barbu, discutau linia partidului la cafenea, la colțul străzii, se etichetau unii pe alții în tot felul. Luximin și luximiniștii din conducere dădeau instrucțiuni provocatoare, în mod sistematic distrugeau cadrele de partid.Luximin spunea : partidul, cadrele de partid trebuie să iasă în stradă. Dar, tovarăși, a pune cadrele de partid să iasă în stradă, să demonstreze izolate de mase, însemna a provoca arestarea lor sigură, distrugerea lor. Mulți tovarăși care au arătat că nu se poate merge pe acest drum — o primă demonstrație a comuniștilor ar fi putut să fie semi- reușită ; o a doua nereușită, iar a treia demonstrație nu ar mai fi putut avea loc, deoarece cu toții am fi fost arestați — au ajuns să fie în- vinuiți și „demascați" ca oportuniști.Practicile odioase de jignire, intimidare și umilire a cadrelor pe care atît luximiniștii, cît și barbiștii le-au introdus în partid, au dus la demoralizarea și distrugerea multor tovarăși cinstiți, devotați cu trup și suflet cauzei partidului.Noi oamenii simpli, muncitorii, cu simț sănătos de clasă, ne întrebam : oare așa trebuie să fie partidul comunist, conducătorii săi ? Și singuri ne dădeam răspunsul : nu, nu așa trebuie să fie partidul, conducerea lui ! Partidul trebuie să fie unit, ca un monolit.Membrii de partid cinstiți, muncitorii. urau din tot sufletul fracțio- nismul și au sprijinit cu toate puterile măsurile luate pentru lichidarea luptelor fracționiste din 1929— 1930, pentru întărirea partidului, pentru ca în fruntea partidului să ajungă o conducere sănătoasă, revoluționară. Dar peste un timp, Chișinevschi, care nici el n-a fost străin de luptele fracționiste din 1929—1930, a provocat în 1934, altă acțiune fracționistă. Carierist și intrigant, acesta nu învățase nimic din trecut. El a manevrat pentru a introduce în secretariatul C.C. un element

declasat, imoral, și cu ajutorul a- cestuia a încercat să rupă organizația Capitalei de C.C. Pentru activitatea sa antipartinică, Iosif Chișinevschi a fost sancționat atunci cu vot de blam cu avertisment.Același Iosif Chișinevschi, în 1956 s-a făcut vinovat pentru a treia oară de fracționism. întocmai ca lupul care-și schimbă părul, dar năravul ba.Nu e mică nici vina lui Miron Constantinescu. Dacă, după cum s-a spus aci, Chișinevschi a fost omul de casă al lui Ana Pauker, apoi despre Miron Constantinescu putem spune că a ținut hangul la compania Luca-Pauker.Sîntem mulți aci care am luptat în rîndurile partidului pentru un U.T.C. puternic, pentru un U.T.M- puternic — a spus în continuare vorbitorul. Mulți au căzut din rîndurile noastre.O zicală spune : „Timpurile istorice creează figurile istorice“. Timpurile istorice au venit prin lupta partidului nostru, prin luptele eroice ale ceferiștilor și petroliștilor din 1933. care au măturat în mare măsură putregaiul din partidul nostru și au scos în evidență sănătatea, forța clasei muncitoare și a partidului.în focul acestor lupte s-au călit și s-au ridicat conducători firești ai partidului ieșiți din rîndurile clasei muncitoare, devotați trup și suflet intereselor ei și ale întregului popor muncitor — asemenea iubitului nostru tovarăș Gheorghe Gheorghiu- Dej. Și nu întîmplător, elementele aventuriste, străine de interesele clasei muncitoare, care întotdeauna au căutat să lovească în unitatea partidului, să-1 lipsească de o conducere sănătoasă, au îndreptat ascuțișul luptei lor antipartinice împotriva activului de bază al partidului și în primul rînd împotriva tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.Mă gîndesc cu groază — a spus vorbitorul în încheiere — ce s-ar fi întîmplat dacă asemenea oameni ca Foriș, Luca, Ana Pauker, Chișinevschi, ar fi rămas în fruntea partidului nostru. Este o fericire pentru partid, pentru întregul nostru popor, că grupurile antipartinice fracționiste, au fost demascate și înlăturate la timp. Astăzi sîntem mulți, bine organizați. Avem un partid puternic, unit. Avem o conducere puternică și unită ca un monolit. Să trăiască Comitetul Central al partidului, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Spectacole 
pentru colectiviști

Colective de actori ai Teatrului 
regional București prezintă, în a- 
ceste zile, pe scenele căminelor cul
turale din satele regiunii o serie de 
spectacole în fața țărănimii colecti
viste. Astfel, secția de estradă pre
zintă concertul-spectacol în 2 acte 
„Din toată inima" iar secția proză, 
piesele „îndrăzneala" de Gh. Vlad, 
„Iașii-n carnaval" și „Millo direc
tor” de Vasile Alecsandri.

---------- o© o

Asigurarea șantierelor cu proiecte“99 în legătură cu articolul cu titlul de mai sus, apărut în „Scîn- teia" nr. 5.457, Comitetul executiv al Sfatului popular al regiunii Hunedoara ne răspunde : Cele semnalate în articol sînt juste. Cauzele care au dus la situația ca volumul total de investiții să fie numai parțial acoperit cu documentațiile necesare au fost următoarele : Beneficiarii de investiții și forurile lor tutelare — secțiile sfatului popular regional nu s-au preocupat suficientă măsură a asigura proiecte în de pe

ansambluri mari pentru 2—3 ani înainte, ci numai pentru anul respectiv ; nu s-au folosit în suficientă măsură posibilitățile D.S.A.P.C. : coordonarea și urmărirea e- laborării documentațiilor nu s-au făcut în mod ritmic și competent.Comitetul executiv a luat următoarele măsuri : să asigure comandarea de către beneficiar a unor proiecte pentru ansambluri mari a căror e- xecuție să se facă în timp de 2—3 ani (sînt în curs de execuție sau executate proiec-

te pentru o mie de a- partamente la Calan, 688 apartamente la Cugir, 800 apartamente la Lupeni etc.) ; sa urmărească în permanență documentațiile ce se află la avizare la organele centrale ; să se întocmească un program de proiectare pentru D.S.A.P.C. pe anul 1962, care să o- glindească nevoile reale ale sfatului popular regional și să se urmărească îndeaproape realizarea lui; să se către studiu pentru folosireapanouri mari, la Hunedoara și Petroșeni.
elaboreze de D.S.A.P.C. unprefabricatelor,

Inspecțiile școlare“

Cuvintul tovarășului Nicolae Goldberger
Tovarășe șl tovarăși,Vă mulțumesc* din toată inima pentru posibilitatea de a participa la această măreață sărbătoare a tineretului nostru și în același timp pentru cinstea care mi se face de a putea spune cîteva cuvinte cu a- ceastă ocazie.în Salutul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, rostit de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. a fost arătat drumul glorios de luptă al tineretului nostru revoluționar, particinarea lui, sub conducerea partidului, la toate bătăliile clasei muncitoare, la înfăptuirea tuturor victoriilor noastre.în continuare vorbitorul s-a referit la prejudiciile aduse mișcării muncitorești de activitatea criminală fracționistă din 1929—1930 a lui M. Pauker și Barbu, la care a participat întreaga conducere a U.T.C., precum și la criminala luptă fracționistă a lui Ana Pauker și V. Luca, ajutați de I. Chișinevschi și M. Corf- stantinescu, E greu să exprimi în cuvinte tot răul pricinuit * clasei muncitoare și poporului muncitor, pericolul pe care l-au reprezentat pentru mișcarea revoluționară lupta criminală fracționistă din 1929, precum și acțiunile criminale ale elementelor fracționiste, antipartinice în frunte cu A. Pauker, care au pus în pericol întreaga luptă a partidului și a clasei muncitoare, cuceririle noastre revoluționare. Este necesar să subliniem și cu acest prilej meritul mare al conducerii partidului nostru, care a știut să demaște la timp și să înlăture fracționiștii din partid. De altfel în întreaga desfășurare a istoriei partidului a existat întotdeauna în partid un nucleu marxist-leninist care a dus o luptă grea Ideologică împotriva a tot soiul de deviatori, reușind să-i învingă, să-i înlăture șl să asigure mersul mereu înainte al partidului.

Concluziile care se trag din lupta fracționistă sînt că numai unitatea de monolit a partidului — așa cum ne-a învățat Lenin — numai unitatea întregului popor muncitor în jurul și sub conducerea partidului, constituie garanția victoriilor noastre.
Intervenind, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus că intr-ade

văr învățămintele ce trebuie trase 
din frămîntările fracționiste sînt : 
necesitatea unității de monolit a par
tidului, a luptei pentru întărirea uni
tății lui. apărarea unității partidului 
ca lumina ochilor, imprimarea unei 
discipline ferme în lupta și activi
tatea partidului și a U.T.M.-ului.Tov. Goldberger s-a oprit apoi și asupra altor lipsuri și greșeli din munca U.T.C., sub influența elementelor oportuniste, sectare, din partid care uneori au lipsit organizația revoluționară de tineret de caracterul ei de masă, de care partidul avea nevoie în lupta sa. Astfel, una dintre cele mai dăunătoare lipsuri o constituiau manifestările sectare în activitatea U.T.C., care se caracterizau prin neîncrederea în forța revoluționară a clasei muncitoare și a tineretului muncitor. Pentru ca un tînăr să poată ajunge ute- cist era pus la zeci de încercări. Pînă și acei muncitori care luptau din greu în întreprinderi, erau supuși mai multor încercări, pînă a fi primiți chiar și în grupele sindicale revoluționare. Sectarismul ducea la renunțarea de a folosi posibilitățile legale în munca de partid și de tineret, la lipsa de activitate în cadrul organizațiilor do masă. Aceasta însemna de fapt frică de mase, care a dus la izolarea organizațiilor de partid și ale U.T.C. de elementele revoluționare din rîndurile clasei muncitoare.în unele organizații ale U.T.C. s-au manifestat, de asemenea, ten

dințe de avangardism, care au fost în mod just criticate de partid.în continuare, vorbitorul a arătat că atunci cînd evocăm drumul glorios de luptă al partidului și al U.T.C. trebuie să arătăm atît succesele, cît și greșelile, lipsurile și greutățile care au existat, pentru că numai astfel putem trage toate învățămintele pentru activitatea de viitor., în încheiere, arătînd uriașele perspective care se deschid tineretului nostru, întregului popor romîn, pe drumul trasat de partid, a- dresîndu-se tineretului, vorbitorul a spus : „în decursul acestor 40 de ani, dragi tovarăși, mulți dintre noi, cei care am lucrat în ilegalitate, visam la ceea ce va fi în socialism. Trebuie să recunosc că, cu romantismul nostru revoluționar, nu ne-am putut închipui pe atunci, în adevărata ei frumusețe, viața așa cum s-a format și se formează sub ochii noștri, cînd visurile cele mai îndrăznețe ale oricărui tînăr, sub îndrumarea înțeleaptă a partidului, pot să devină realitate.Un mare merit al conducerii partidului nostru este acela că a reușit să unească experiența, bogăția de cunoștințe a vechilor cadre de partid, cu elanul revoluționar al cadrelor tinere, crescute și educate de partid în anii regimului democrat- popular, devenind astfel o singură forță unită în jurul Comitetului Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Cînd noi, cei vîrstnici, afirmăm că ne simțim tineri, înțelegem prin a- ceasta că un comunist, privind mereu înainte și contribuind cu toate forțele sale la înfăptuirea sarcinilor puse de către partid, el rămîne mereu tînăr, luptător pentru cauza și triumful socialismului și comunismului în țara noastră.

99După publicarea articolului cu titlul de mai sus („Scînteia“ nr. 5481), Sfatul popular al Capitalei, Sfatul popular al raionului „16 Februarie“ din București și Ministerul învățămîntului și Culturii au trimis redacției scrisori de răspuns.Observațiile din articol referitoare la u- nele lipsuri în munca de îndrumare și control a școlilor au fost studiate cu a- tenție — ne comunică Sfatul popular al Capitalei. După publicarea articolului, s-a ținut o adunare generală deschisă a organizației de bază a secției de învățămînt, în care au fost analizate lipsurile enumerate în articol și s-au făcut propuneri de îmbunătățire a muncii de îndrumare și control. Secția de învățămînt a S. P. C. va acorda o atenție mai mare formării colectivelor de metodiști. Acestea

pe te-nu vor merge ren decît însoțite de inspectori. în asisten- țele la pune un sebit pe cativă a viitor, concluziile inspecțiilor vor fi comunicate școlilor în cel mult 10 zile de la terminarea lor. de învățămînt va organiza secțiilor de mint raionale o ședință în care se vor analiza pesibilitățile de îmbunătățire a activității de îndrumare și control a școlilor.Colectivul secției de învățămînt a Sfatului popular al raionului „16 Februarie“ apreciază ca temeinică observația din articol cu privire la neînche- ierea la timp a unor procese verbale de inspecții. Pentru sporirea contribuției ce o pot aduce inspecțiile școlare la perfecționarea procesului ins- tructiv-educativ, se va pune un accent mai

lecții se va accent deo- latura edu- predării. Pe
Secția aS.P.C. cu șefii învăță-

mare p,e calitatea și eficacitatea„Articolul în ziar — niază în Departamentului școlilor din Ministerul în- vățămîntului și Culturii — atrage atenția asupra rolului important pe care îl are inspecția școlară în buna organizare și desfășurare a muncii de instruire și de e- ducație elevilor, ridicate dările rezolvarea lor jută să luăm măsuri pentru nătățirea muncii inspecție în întreaga țară, îndeosebi în ceea ce privește planificarea și organizarea inspecțiilor, calitatea acestora, valorificarea lor etc. sprijini ția de Sfatului Capitalei în organizarea și desfășurarea muncii de îndrumare și control“.

lor.publicat se subli- răsp.unsul

comunistă aProblemele și recoman- făcute pentru ne a- unele îmbu- de
rezultatelor Ministerul va mai mult sec- învățămînt a popular al

O scenă din spectacolul „Nu puneți dragostea la încercare". In 
Interpretarea studenților Institutului de Teatru din București.

A
Intr-un laborator de creație

E totdeauna plăcut să vizitezi mica 
sală a Studioului Institutului de Tea
tru. Aici, însuflețirea juvenilă se îm
pletește cu atmosfera serioasă a unui 
laborator. Și în acest laborator se 
caută mijloacele de a crea viață, dar 
nu în eprubetă, ci pe scenă.

Astfel, clasa cont. George Carabin 
prezintă un spectacol experimental 
Commedia dell'arte, intitulat „Nu pu
neți dragostea la încercare" Adaptat 
după un scenariu de Basilio Loca- 
telli, textul reia ______
teme frecvente în — .................
comedia secolelor 
XVI-XVII : satiri- CARNET
zează pe bătrînii —— 
zgîrciți care cred
că pot cumpăra dragostea cu bani, 
își bate joc de fanfaronadă, opunînd 
viciului iubirea curată și gîndirii le
neșe a celor avuți spiritul viu popu
lar. Valoarea spectacolului constă 
mai ales în faptul că dă viitorilor 
actori posibilitatea să exerseze și 
să-și formeze multiple însușiri sce
nice, să întruchipeze tipuri distincte, 
puternic reliefate, să cînte, să dan
seze, să dueleze, să facă tumbe și 
giumbușlucuri care, aparținînd unei 
anumite trepte istorice în dezvolta
rea teatrului, sînt totodată un prilej 
de încercare a ținutei, dicției, suple
ței. Studenții, îndrumați atent și is
cusit, reușesc să facă față sarcinii
dificile ce li s-a încredințat (aci o 
contribuție importantă a revenit de
sigur catedrei de mișcare scenică — 
prof. A. Pellegrini) și realizează un 
spectacol plin de vervă. De la „pre
zentatorul" interpretat cu mișcări ele
gante de Cristina Deleanu, pînă Ia
„măștile" caricaturale ale lui Panta
lone și Coviello (I. Chițoiu și I. Fiscu- 
teanu), ale clasicilor servitori Arlechi- 
no și Zanni (Al. Pândele și C. Popa) 
sau cuplul ieminin format din lirica 
Flaminia (Georgeta Nicolae) și o Ro- 
settă plină de temperament (Elena 
Joachim), trupa de „.artiști nomazi" — 
cuprinzând de asemenea pe Oct. Lă- 
luț, V. Vasiliu, Lupșa Realini — e 
unitară în vesela ei ,,improvizație" 
de esență populară.

O altă premieră recentă a Studiou
lui este „Oameni care tac" de Al. 
Voitin (clasa prof. Radu Beligan, lec
tor Elena Negreanu). Remarcăm' mun
ca stăruitoare asupra rolurilor, care 
dau prilej studenților, să interpreteze 
personaje aparținînd epocii contempo
rane. Căutînd să meargă pe o linie 
proprie, netributară creațiilor unor ac
tori maturi, studenții au putut de
monstra laturi noi ale resurselor de
care dispun și pe care le pot dezvolta 
în continuare. Mihai Mihail, pe care

Pentru reducerea pierderilor de țițeiRecent, în parcurile principale de separatoare din schela Cîmpina au fost montate regulatoare automate de nivel, care permit menținerea unui nivel constant în separatoarele de țiței. Ca urmare, petroliștii au reușit să înlăture pierderile de țiței, obținînd astfel economii lunare de circa 3 tone de țiței.Tot în scopul înlăturării pierderi

lor de țiței, sondorii schelei Cîmpina experimentează aplicarea unui sistem de deparafinare a sondelor în pompaj, prin executarea de manevre scurte ale tijelor de pompaj pe distanțe de 50 metri. Prin aplicarea acestei metode durata unei operații de deparafinare se reduce la mai mult de jumătate.

l-am văzut lulndu-si excelent un exa 
men cu monologul lui Richard dl 
III-lea și care l-a interpretat de cu- 
rînd pe Crăcănel, tace acum o com
poziție diferită, interesantă prin dis
creția ei, în rolul lui Zigu. Eugenia 
Balaure, după o reușită comică în 
Mița Baston, arată posibilități 
și pentru dramă (muncitoarea 
listă Maria). Mihai Gingulescu 
prezentat un Axinte simplu și 
iar Marieta Luca (cîntăreața Flora) a 

  avut, mai ales în ' 
  aciul ultim, mo- 
T E A T © A S--- mente de profundăTEATRAL emofie Convingă-

— toare prin sinceri
tate și tărie inte

rioară a fost tînăra comunistă Rada, 
în interpretarea Minodorei Condur. 

Bine înțeles, ca în orice laborator, 
se fac și experiențe nereușite (cum 
a fost, în actuala stagiune, un nein
spirat „Discipol al diavolului” de 
Shaw, pus în scenă cu clasa lector 
Ion Olteanu). Importantă e însă di
recția spre care merge întregul Stu
dio, și care este caracteristică învă- 
țămintului nostru artistic : calea rea
lismului, a adevărului scenic, expri
mat în forme variate, originale.

A. BÄLEANU

• o-----

reale 
textl- 
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cald,

Seri ale prietenilor filmului
întreprinderea, cinematografică de 

stat București și Arhiva națională 
de filme organizează în această 
lună mai multe seri ale prietenilor 
filmului. Prima, cu tema : „Cineaștii 
din R. D. Germană împotriva nazis
mului", va avea loc astăzi là orele 
19,30 la cinematograful V. Alecsan
dri. Vor fi prezentate filmele : „Tu și camarazii tăi" și „Stelele".

In zilele de 12, 19 și 26 mai, la 
același cinematograf, vor avea loc 
seri cu temele : „René Clair la în
ceputurile filmului sonor“, „Eisen
stein — un clasic al artei cinema
tografice" și „Introducere în neo
realism".

Pregătiri pentru sezonul 
de vară

Herculane — frumoasa stațiune de 
pe Valea Cernei — a găzduit în acest 
an aproape 7.500 de oameni ai mun
cii din întreaga țară, veniți aici la 
odihnă și tratament. Pentru sezonul de 
vară s-au făcut pregătiri intense. în 
prezent sînt pe sfîrșite lucrările de a- 
menajare a unei noi săli de mese, s-a 
adus mobilier modern pentru cantine 
și pentru pavilioanele sanatoriale. Con
structorii lucrează de zor pentru ter
minarea noului cinematograf din cen
trul stațiunii. In curînd va începe ri
dicarea unui complex hotelier. în gră
dinile și spațiile verzi ale orașului se 
plantează mii de flori.

TIEATIRJE 8 (SBaacsaaaa ^Te/ev/'z/iv/ze ®T?adlo
FILARMONICA DE STAT „GEORGE 

ENESCU“ (Ateneul R. P. Romîne) : CON
CERT SIMFONIC. Dirijor : Mircea Ba
sant. Artist emerit — (orele 20).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : MAEȘTRII CÎNTĂRETI
— (orele 19).

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

TEATRUL NATIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Palatului R. P. Romîne) : 
VICLENIILE LUI SCAPIN — (orele 
19,30). (Sala Comedia) : NAPASTA — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : SICILIANA
— lorele 15.30) BULEVARDUL DURAND
— (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Studio) : BĂIEȚII VESELI — (orele 20).

TEATRUL .LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : MENAJERIA DE STICLĂ — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : CRED IN 
TINE — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETO- 
RE VINCENZO - (orele 20). (Sala pen
tru tineret) : EMIL ȘI DETECTIVII — 
(orele 17).

TEATRUL de COMEDIE : CELEBRUL 
702 — (orele 19.30).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) i 
ALBA CA ZĂPADA - (orele 16). (Sala 
Academiei) : CACTUS INTlIUL Șl UL
TIMUL - (orele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Sala Savoy) : VORBA RE
VISTEI — (orele 20). (Sala Dalles) : ȘAP
TE NOTE POTCOVITE — (orele 20). (Sala 
Victoriei 174) : CONCERT IN RE... HAZ
LIU — (orele 20).

POST-RESTANT : Patria (9,15; 11,30;
14; 16 30; 19, 21.15), București (9,15; 11,30; 
13.45; 16,45; 19; 21,15), 1 Mai (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30), Alex. Sahia (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21), 23 August (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,05), Libertății (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18.45; 21). CINE-I DE VINA? 
rulează la cinematografele Magheru 
(10,15; 12; 15; 17; 19; 21), I. C, Frlmu (10;

11,45; 13,30; 15,15; 17; 19; 21). ABSENȚA ÎN
DELUNGATA — cinemascop: rulează la 
cinematografele ; Gh. Doja (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 
17; 19; 21). APARTAMENTUL — cine
mascop : Republica (9; 11,30; 14; 17; 19.30; 
22), Elena Pavel (9; 11,30; 14; 16,30; 18;
21.30) . ÎNTRE DOUA IUBIRI ; Mio
rița (10; 12; 14; 16,30; 18,45;
21) PACE NOULUI VENIT rulează la 
cinematograful V. Alecsandri (15; 17).
MARELE RĂZBOI — cinemascop ; Lu
mina (10; 12,30; 15; 17,30; 20,30). ÎNO
TĂTORII rulează la cinematograful Ma
xim Gorki (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . EXPRESUL DE SEARA : Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30: 18,30; 20,30). Flo- 
reasca (16; 18: 20). 30 Decembrie (16; 18:
20) . CTNTECUL ÎNTRERUPT : Victoria
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Volga (10,30; 15; 17: 
19; 21). FILME DOCUMENTARE rulează 
la cinematograful Timpuri Noi în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21. 
ARME ȘI PORUMBEI : 13 Septembrie
(10; 12: 14). MUZICANTUL. ORB : 13 Sep
tembrie (16,30' 18,30; 20,30). S-A INTlM- 
PLAT IN ZIUA SOLSTIȚIULUI : Tine
retului (16; 18,15; 20,30). ULTIMA RE
PRIZA : înfrățirea între popoare (15; 17; 
19; 21), Alex Popov (9.30: 11.20: 13,10; 15; 
17; 19; 21), Arta (16; 18,15; 20,30). GAR
DIANUL. : Cultural (15; 16,50; 18,40; 20,30), 
Popular (15; 17; 19; 21). TOT AURUL 
DIN LUME : 16 Februarie (16: 18; 20). 
MILIONUL : 8 Martie (15; 17; 19; 21), 
Olga Bancic (15; 17; 19; 21), Donca Simo 
(11: 15; 17; 19; 21). PROFESIUNEA
DOAMNEI WARREN : Grlvlța (14; 16.15; 
18,30; 20,45), B. Delavrancea (16; 18: 20), 
M. Eminescu (15; 17; 19; 21). CASA SUR
PRIZEI.OR : V Roaltă (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). 
EXPERIENȚA PRIMEJDIOASA : Flacăra 
(11; 15: 17; 19; 21), Luceafărul (15; 17; 19;
21) . ROSITA : Unirea (15; 17; 19; 21).
NANA rulează la cinematograful T. Vla- 
dlmlrescu (15; 17; 19). DUPA DOI IE
PURI ; 8 Mal (15; 17; 19; 21), Munca (16;

18,15; 20,30). CAVALERII TEUTONI — 
ambele serii : Moșilor (16; 19,30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Album artistic pen
tru pionieri și școlari. 19,40 — Filmul 
pentru copii „ȘORICELUL Șl CREIO
NUL“ 19,50 - în fața hărții. 20,00 — Fil
mul artistic „DRAGOSTEA LUI ALIO- 
ȘA” — 21,30 — Muzică ușoară. Cintă or
chestra „Electrecord“.

RADIO. SlMBATA, 5 MAI. e Roza 
vuiturilor — orele 9,00 — I • Concert 
ghicitoare — orele 10,20 — I ® Din fol
clorul popoarelor — orele 11,03 —Is Me
lodii populare romîneștl — orele 12,15
— II a Soliști ai Teatrului Mare Aca
demic de Stat al Uniunii Sovietice — 
orele 14,00 — le Muzică simfonică ro- 
mînească — orele 14.30 - II e Activi
tatea literară în ziarele și revistele 
noastre — orele 15,45 — Ie Din creația 
de operă a compozitorului A. Dvorak
— orele 16,30 — II e Cvartetul de coar
de nr. 2 de Borodin — orele 17,15 — I 
o Știința în slujba păcii — orele 17,50 — I
• Program muzical pentru fruntașii în 
producție — orele 18,00 — Ie Programe 
muzicale alcătuite de ascultători — ore
le 19,00 — II e Muzică populară romî- 
nească — orele 19,12 — Ie Muzică co
rală romînească la cererea ascultători
lor — orele 20,10 — II • Album de ro
manțe — orele 20,40 — I » Album ar
tistic - orele 21,30 — II • Muzică de 
cameră de I S. Bach — orele 22,29 — II
• „Simfonia Alpllor“ de R. Strauss — 
orele 23,06 — I.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 8, 7 

și 8 mal : Vremea continuă să se încăl
zească. Cerul va fl mal mult senin noap
tea șl dimineața, variabil ziua. Averse 
izolate, mal ales în vestul țării. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere. Minimele vor fl cuprinse între 
3 șl 13 grade, iar maximele între 18 șl 
28 de grade, local mal ridicate.



/

Cuvintul tovarășului Emil Bălăuță
(directorul S.M.T. Cioara-Doicești, 

regiunea Galați)în primul rînd vreau să mulțumesc conducerii partidului și statului nostru pentru cinstea ce mi s-a făcut de a participa la această sesiune istorică, ce marchează o mare victorie a poporului nostru — încheierea colectivizării agriculturii. Colectivizarea agriculturii ne-a p^mis și nouă, mecanizatorilor, să ne organizăm mai bine munca, să exploatăm rațional parcul de mașini și tractoare, să acordăm gospodăriilor colective ur> sprijin temeinic pentru obținerea de recolte din ce în ce mai mari. Astăzi, noi deservim 12 gospodării colective cu o suprafață arabilă de 23.000 ha.Datorită politicii .fuste a partidului nostru de întărire a alianței clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare. S.M.T. Cioara- Doicești a fost înzestrat cu o puternică bază tehnică necesară mecanizării lucrărilor agricole. Aceasta ne-a dat posibilitatea să executăm mecanizat principalele lucrări : aratul, pregătirea terenului în vederea însămînțărilor și semănatul în procent de 100 la sută, recoltatul păioase- lor în procent de 80 la sută, iar pe întreaga suprafață cultivată cu porumb și floarea-soarelui să executăm două prașile mecanice.Extinderea mecanizării lucrărilor agricole a făcut ca în gospodăriile colective să se obțină an de an producții sporite la hectar. Totodată, mecanizatorii noștri s-au străduit să execute lucrările la un nivel agrotehnic superior. Ne-a fost de un mare ajutor critica făcută de conducerea partidului unor S.M.T.-uri cu privire la slaba calitate a lucrărilor în anul 1901, ca urmare a atenției date calității lucrărilor agricole, de pe o suprafață de 7 000 hectare s-a realizat o producție medie de peste 3.200 kg de porumb boabe la ha. La gospodăria colectivă .,Ana Ipătescu” din comuna Victoria s-au obținut. 3.700 kg de porumb boabe la ha de pe 1000 de hectare. La floarea-soarelui, de pe o suprafață de 2.000 ha s-au recoltat peste 1.600 kg la ha. Există în raza noastră de activitate gospodării colective care au obținut 2.000 kg de floarea-soarelui la ha.Stațiunea noastră a acordat sprijin și
Cuvintul tovarășului ing. Ion Ciobanu

(de la GA.C. din comuna Izbiceni, regiunea Oltenia)în raportul asupra îndeplinirii Directivelor. Congresului al III-lea al partidului privind construirea socialismului la sate și dezvoltarea agriculturii, prezentat la Plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn din 30 iunie — 1 iulie 1961, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej arăta că : „Una din condițiile de bază ale dezvoltării agriculturii socialiste este asigurarea ei cu cadre bine pregătite din punct, de vedere teoretic și practic, capabile să aplice în producție cuceririle științei și experiența înaintată, să organizeze și să conducă cu pricepere marile gospodării socialiste“.Prin grija partidului și guvernului, un mare număr de fii de muncitori și țărani au făcut în anii puterii populare studii agricole superioare și au mers cu încredere să lucreze în gospodăriile agricole de stat și colective. De altfel eu consider că nu poate fi satisfacție mai mare pentru un inginer agronom sau pentru alt specialist decît aceea de a lucra efectiv în unitățile agricole socialiste, acolo unde se pun bazele recoltelor bogate. De aceea socot ca necesare și binevenite, în condițiile completei colectivizări a agriculturii, măsurile prezentate în Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej privind reorganizarea conducerii agriculturii.Organizarea Consiliului Superior al Agriculturii și a consiliilor agricole regionale și raionale, participarea la activitatea aces- tôra a unui număr mare de președinți de gospodării agricole colective, ingineri și tehnicieni, colectiviști fruntași, vor duce la apropierea în mai mare măsură a conducerii agriculturii de problemele concrete ridicate de producția agricolă. îmi exprim de asemenea convingerea că măsurile preconizate cu privire la organizarea învăță- mîntului superior și de masă agricol vor determina îmbunătățirea substanțială a pregătirii cadrelor de specialitate pentru a- gricultură. legarea mai strînsă a învăță- mîntului cu practica agricolă și totodată ridicarea nivelului de cunoștințe agricole ale colectiviștilor.Ca unul ce am absolvit cu numai trei ani în urmă facultatea de agricultură, as- cultînd Raportul tovarășului Gheorghiu- Dej am înțeles cu limpezime neajunsurile din învățămîntul agricol superior, care s-au răsfrînt negativ în pregătirea noastră teoretică și mai ales în pregătirea practică. Faptul că practica studențească era scurtă ca durată și legată numai de o anumită campanie agricolă nu ne-a dat posibilitatea să cunoaștem în a- mănunt complexitatea muncilor agricole. Din această pricină erau destule cazuri cînd tînărul inginer agronom nu știa cum trebuie să facă o plantație de pomi sau vie, cum să. amplaseze o terasă pe terenurile în pantă sau erodate, cum să facă irigațiile și cum să rezolve alte probleme pe care le ridică marea gospodărie socialistă.Din puțina mea experiență vreau să arăt că numai îmbinînd în mod organic cunoștințele teoretice cu cerințele practicii agricole am putut să-i ajut efectiv în
Cuvintul deputatului Gheorghe Timartt 

(directorul stațiunii experimentale 
Podu - Iloaie, regiunea Ieși)Terminarea colectivizării agriculturii, înfăptuită sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn, a deschis perspective largi și pentru activitatea specialiștilor și cercetătorilor din agricultură.în noua etapă a dezvoltării agriculturii, stațiunilor experimentale le revin sarcini importante și de mare răspundere : de a-și axa activitatea de cercetare științifică 

în valorificarea terenurilor slab productive și nisipoase. Gospodăriile colective din raza S.M.T.-ului nostru au plantat peste 500 ha cu vie pe astfel de terenuri Noi am ajutat colectiviștii în mărirea șepte- lului și în ridicarea productivității acestuia. Am ajutat gospodăriile colective să-și instaleze mori cu ciocănele, pompe de apă și să execute diferite alte lucrări de mecanizare a muncii în zootehnie.Practica muncii noastre a confirmat importanța mare ce o are în creșterea producției agricole permanentizarea brigăzilor de tractoare în gospodăriile colective, întărirea legăturii acestora cu brigăzile de cîmp. Permanentizarea brigăzii de tractoare și legătura ei cu brigada de cîmp duce la creșterea răspunderii mecanizatorilor pentru îndeplinirea planului, pentru calitatea lucrărilor executate, pentru reducerea prețului de cost. Muncind timp îndelungat în aceeași gospodărie, mecanizatorii noștri cunosc bine terenul și au astfel posibilitatea să-și organizeze munca în condiții bune. Anul acesta, noi am repartizat tractoarele pe grupe la fiecare brigadă de cîmp, ceea ce va duce la o și mai strînsă legătură a tractoriștilor cu colectiviștii, la creșterea răspunderii personale față de lucrările executate. în momentul de față, în patru gospodării colective, șefii brigăzilor de tractoare sînt membri în consiliile de conducere. Considerăm binevenită propunerea ca peste tot șefii brigăzilor de tractoare să facă parte din consiliile de conducere ale gospodăriilor colective.Succesele obținute de S.M.T. Cioara-Doi- cești se datoresc îndrumării permanente din partea organizației de partid, hărniciei mecanizatorilor noștri, entuziasmului lor în muncă. Colectivul nostru va lupta și în viitor pentru îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor și executarea lor la timp, pentru folosirea întregii capacități de lucru a mașinilor și tractoarelor și reducerea prețului de cost. Țelul mecanizatorilor este ca fiecare gospodărie colectivă din raza de activitate a stațiunii noastre să obțină recolte bogate, să devină o unitate puternică, înfloritoare.

muncă pe colectiviști, contribuind la obținerea unor producții mari de grîu, porumb, legume și orez. în anul 1961 am obținut o producție medie de orez de 4.300 kg la hectar, iar de pe unele parcele o producție medie de 60.000 kg roșii la hectar. Anul acesta efortul nostru se îndreaptă în direcția obținerii de pe o suprafață de 500 hectare a unei producții de 5.000 kg porumb boabe la hectar în cultură neirigată. Pentru aceasta am pregătit încă din toamnă terenul și am încorporat în sol mari dantități de gunoi de grajd. însă- mînțarea am efectuat-o în timpul optim și am folosit semințe din soiurile de înaltă productivitate, încercate încă din anul trecut în condițiile de sol și climă ale gospodăriei noastre colective.Un alt sector asupra căruia ne îndreptăm atenția este cel legumicol. Avînd în vedere condițiile favorabile, tradiția și priceperea oamenilor, noi am dezvoltat în ultimii ani sectorul legumicol, experimen- tînd cele mai valoroase soiuri și încercînd, după puterile noastre, să producem singuri și alte soiuri. Așa, de pildă, în anul 1961 am luat inițiativa să ne producem singuri semințe de legume și în special sămînța hibridă de roșii linia 10 cu Bizon. Deși începători, noi am reușit să obținem peste 100 kg sămînță hibridă de roșii, pe care valorificînd-o am realizat un venit de 180.000 lei la hectar. întregul sector legumicol ne-a adus anul trecut venituri bănești în valoare de 2.000.000 lei, fără a pune la socoteală cantitățile îndestulătoare de legume pe care colectiviștii le-au primit la ziua muncă. Pentru anul acesta gospodăria colectivă din Izbiceni și-a propus să mărească suprafața de legume — ceea ce ne va da posibilitatea să livrăm statului, pe bază de contract, peste 500 tone roșii, în afară de alte cantități de legume și zarzavaturi.în gospodăria în care lucrez, colectiviștii m-au înconjurat cu dragoste și stimă tovărășească, mi-au asigurat condiții bune de muncă și de viață și, împreună, am început să punem bazele unei recolte bogate și să facem adevărate cercetări științifice.Vreau să subliniez în mod deosebit faptul că în toate acțiunile pe care le-am întreprins am primit în permanență sprijinul consiliului de conducere și al organizației de partid. Acest lucru a făcut să-mi crească și mai mult entuziasmul și inițiativa în muncă și să mă simt legat cu trup și suflet de gospodăria colectivă.Am ascultat cu multă emoție înalta a- preciere și încredere pe care le acordă partidul specialiștilor din domeniul agriculturii. Dorința mea fierbinte este să fiu la înălțimea acestei aprecieri, la înălțimea sarcinilor ce ne stau în față. îmi exprim ferma convingere că hotărîrile adoptate de Plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și măsurile adoptate în istorica sesiune a Marii Adunări Naționale vor duce la o puternică dezvoltare a agriculturii în țara noastră, la ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii.

pe problemele întăririi unităților agricole socialiste, de a promova în producție cu mai multă eficacitate rezultatele cercetărilor științifice și metodele avansate, de a aprofunda experiența înaintată a G.A.C. și G.A.S. și a o generaliza, de a le aproviziona cu semințe de înaltă productivitate, material săditor șl animale de rasă.

Stațiunea noastră acordă o deosebită importanță terenurilor erodate. Cercetătorii muncesc cu perseverență pentru aprofundarea agrotehnicii terenurilor erodate reușind să sporească în ultimii ani recolta de cereale de 2—3 ori prin aplicarea metodelor științifice avansate. începînd din toamna anului trecut, în regiunea noastră s-a renunțat definitiv la executarea arăturilor din deal în vale, s-a îmbunătățit fertilitatea solurilor erodate, plantațiile pentru vii și pomi se fac pe terenuri improprii culturilor de cereale ; există mai multă preocupare pentru producerea materialului săditor silvo-pomicol și asigurarea semințelor de ierburi necesare stăvilirii eroziunii.Pentru punerea în valoare a pajiștilor de pe terenurile degradate, s-au stabilit metodele de înierbare, sortimentul și a- mestecul de ierburi, precum și sistemul de fertilizare. Aceste rezultate s-au introdus în complex pe pășunea de la G.A.C. Let- cani în suprafață de 220 ha, realizîndu-se o producție medie de 15.000 kg/ha masă verde, față de 3.000 kg/ha cît s-a obținut înainte ca pășunea să fie ameliorată.Problema terenurilor sărăturoase este, de asemenea, în atenția noastră. în depresiunea Jljia-Bahlui există peste 50.000 ha de sărături de lunci și de coaste, de pe care G.A.S. și G.A.C. obțin producții foarte scăzute. într-un timp scurt va trebui să identificăm terenurile salinizate. să stabilim tipurile genetice și să trecem la lucrări cu caracter hidroameliorativ și agro- fitotehnic Pînă în 1965 se prevede amenajarea Bahluiului și a afluenților săi, ceea ce va asigura apărarea contra inundațiilor a circa 4.500 ha teren agricol, pe care sînt multe sărături ce trebuie ameliorate.în domeniul ameliorării plantelor, stațiunea a reușit, împreună cu centrele de încercare a soiurilor, să indice cele mai productive soiuri de grîu, orz, leguminoase pentru boabe, floarea-soarelui. precum și cei mai valoroși hibrizi dubli de porumb potriviți condițiilor locale de climă și sol din Moldova. Stațiunea livrează a- nual din soiurile și hibrizii plantelor a- mintite cantități importante de sămînță care, cultivată pe terenurile G.A.C. și
Cuvintul tovarășului Anton Tineu
(președintele G. A. C. din Palazu Mare, 

regiunea Dobrogea)Gospodăria colectivă din Palazu Mare, fiind în apropierea orașului Constanța și a litoralului, care necesită cantități sporite de produse agroalimentare, și-a dezvoltat multilateral producția.Terenul gospodăriei noastre fiind situat pe malul lacului Siut-Ghiol, am pornit o acțiune largă de amenajare a unor suprafețe însemnate pentru irigare. Au fost amenajate circa 400 ha teren, din care 115 ha pentru legumicultura, iar restul pentru producția de cereale și furaje.Ca urmare a extinderii suprafeței cultivate cu legume, îndeosebi cu legume timpurii și a sporirii producției medii la ha, în anul 1961 am reușit să livrăm cantitatea de 2.000 tone produse legumicole, din care 830 tone roșii, 375 tone cartofi, 475 tone alte legume. Din valorificarea acestora s-a obținut un venit total de1.769.196  lei, reprezentînd 40 la sută din veniturile gospodăriei în anul 1961.De asemenea, o puternică dezvoltare a luat în gospodăria noastră sectorul zootehnic.Un deosebit ajutor am primit din partea statului prin creditele acordate pentru cumpărarea de animale de rasă. Ca urmare, efectivul de taurine a crescut de la 106 capete în 1957 la 607 capete în 1961, din care 248 vaci, adică 44 bovine, din care 18 vaci la suta de hectare.De asemenea, efectivul de păsări a crescut de la 900 la peste 8.000, din care 2.370 păsări matcă.Creșterea numerică și calitativă a efectivului de vaci, precum și creșterea producției medii de lapte pe fiecare vacă furajată (de la 2.400 litri în 1957 la 3.450 litri în 1961) au făcut posibil ca producția de lapte marfă să crească de la 1.630 hl în 1957 la 5.030 hl în 1961. Numai din valorificarea laptelui am obținut un venit de 816.000 lei. adică 18,50 la sută din veniturile totale ale gospodăriei noastre pe anul trecut.Aceste venituri, împreună cu cele realizate din valorificarea altor produse animaliere, au făcut ca veniturile obținute din
Cuvintul tovarășului ing. Emilian Giurgiu
(directorul G.A.S. din Sînandrei, regiunea Banat)Este o deosebită cinste pentru mine de a participa la această istorică sesiune a Marii Adunări Naționale, convocată cu ocazia încheierii cu succes a colectivizării agriculturii.Din Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej mi-am putut da seama mai bine de rolul gospodăriilor agricole de stat, care trebuie să fie un centru de răs- pîndire în mase a științei și experienței înaintate și totodată furnizorul principal al fondului central al statului.Aș vrea doar în cîteva cuvinte să arăt în fața dvs. cum au muncit lucrătorii din gospodăria de stat din Sînandrei, pentru a traduce în viață Directivele celui de-al III-lea Congres al partidului.în anul trecut, pe întreaga suprafață cultivată cu grîu de toamnă s-au realizat în medie 2.877 kg la ha. Față de anul 1958 cînd s-au livrat la fiecare 100 ha 8.200 kg carne, în anul 1961 contribuția gospodăriei noastre a fost de peste 21.000 kg. La laptele de vacă, față de 2,040 litri realizați în anul 1957, producția în anul 1961 s-a ridicat la aproape 3.300 litri de la fiecare vacă furajată.Urmînd indicațiile date de partid am pus un accent deosebit pe mecanizarea procesului de producție în sectorul zootehnic.Drept rezultat, începînd cu luna august din anul trecut, la toate vacile gospodăriei se aplică mulsul mecanic. De asemenea, în

tr-un grajd de 100 .vaci ș-a reușit să se

G. A.S., a contribuit în ultimii ani la sporirea cu 20—30 la sută a producției.în ceea ce privește crearea de soiuri și hibrizi noi, merită să fie amintită obținerea unor linii noi de grîu de toamnă (linia 645, 1937 etc.), a unor linii noi de fasole (Iași 2 și Iași 5). de mazăre (linia 592, 594, 596), de linte (linia Iași 9), de soia (linia 50/5 și 50/10), precum și a unor hibrizi dubli de porumb care s-au dovedit superiori celor raionați, depășindu-i cu 10—23 la sută ; dintre hibrizii dubli creați la noi, amintim: H.D.P.-82, H.D.P.-198 șiH. D.P.-68.în viitor, pe linia ameliorării și producerii de sămînță, vom continua lucrările de creare a noi soiuri de grîu de toamnă, rezistente la boli și cădere, superioare ca producție soiurilor cultivate în prezent. La porumb se vor intensifica lucrările de obținere a hibrizilor dubli din material autohton. în acest sens stațiunea studiază un număr de circa 400 proveniențe de porumb din Moldova și urmărește în cîmp valoarea unui număr de peste 7 000 linii consangvinizate în diferite generații.Pe linie agrofitotehnică se va urmări îmbunătățirea sistemului de lucrare și în- grășare a solurilor. în special a celor erodate, se vor stabili densitățile optime pentru soiurile noi introduse în cultură și cele mai bune rotații ale culturilor etc.în domeniul pășunilor și fînețelor, stațiunea va organiza loturi semincere pentru producerea semințelor de graminee și leguminoase perene, în vederea refacerii pășunilor degradate și combaterii eroziunii solului. în anii următori vom îndruma gospodăriile colective în introducerea con- veierului pe bază de porumb pentru asigurarea bazei furajere.Colectivul stațiunii Podu-Uoaie se va strădui să intensifice munca de cercetare științifică pentru rezolvarea problemelor cerute de dezvoltarea agriculturii din Moldova, să lupte cu perseverență pentru introducerea în practică a cuceririlor științei și tehnicii moderne, să contribuie cu abnegație la traducerea în viață a sarcinilor trasate oamenilor muncii din agricultură de cel de-al III-lea Congres al P.M.R.

sectorul zootehnic să se ridice la suma de 1.882.499 Iei, reprezentînd 42 la sptă din veniturile totale ale gospodăriei pe anul trecut.Dezvoltarea puternică a gospodăriei ne-a permis ca în anul 1961 să obținem un venit bănesc de 4.430.0Ö0 lei, revenind 305.000 lei la 100 de hectare, adică de trei ori mai mult decît. în anul 1957. Valoarea fondului de bază a crescut la 4.907.000 lei, revenind 341.000 lei la 100 hectare. A crescut nivelul de trai al colectiviștilor noștri. Peste o treime din numărul familiilor și-a construit case noi. Dacă în 1950, la înființarea gospodăriei colective, exista uri singur aparat de radio în comună și acela la baterie, azi comuna este complet electrificată, majoritatea colectiviștilor au a- parate de'radio, iar ceilalți difuzoare. S-a introdus apa potabilă în comună și s-a construit un cămin cultural unde rulează zilnic filme.Rezultatele pozitive obținute pînă în prezent constituie o bază solidă pentru noi succese în dezvoltarea mai departe a producției agricole vegetale și animale, pentru ridicarea în continuare a nivelului de trai al colectiviștilor.în anul 1962 am prevăzut să producem și să valorificăm cantitatea de 5.500 hl lapte de vacă, 200.000 ouă, 6.600 kg smîntînă, 8.750 kg brînză de oaie, 59 tone carne, 174 tone pește, de la care să obținem un venit de 2.210.000 lei. Din sectorul legumicol am prevăzut să obținem un venit de peste 2.200.000 lei.Ne angajăm în fața partidului și guvernului să muncim neobosit pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan privind dezvoltarea sectorului zootehnic și legumicol, • contribuind astfel la aprovizionarea orașului Constanța și a litoralului cu tot mai multe produse agroalimentare, să obținem venituri tot mai mari pentru întărirea economică a gospodăriei noastre colective. în acest fel ne vom aduce și noi aportul la opera de desăvîrșire a construcției socialiste în scumpa noastră patrie.

mecanizeze principalele faze ale muncii ca : adăpatul, transportul furajelor pe linie aeriană, mulsul, încălzirea apei, evacuarea gunoiului de grajd cu ajutorul unei benzi transportoare cu racleți.în scurt timp mulgătorii noștri s-au convins de avantajele mecanizării, mînuind cu multă ușurință aparate și instalații care la început li se păreau complicate, munca lor devenind mult mai ușoară și mai plăcută.Pe întreaga gospodărie, productivitatea muncii a crescut cu 43 la sută ; în prezent un mulgător deservește 17 vaci față de 12 cîte deservea înainte de introducerea mecanizării. Experiența cîștigată pînă în prezent a creat condiții ca în viitorul apropiat un mulgător să deservească 20—25 vaci.Introducerea mecanizării complete la un grajd de 100 vaci reprezintă o economie anuală de peste 50.000 lei, iar pe întreaga gospodărie peste 200.000 lei.Extinderea acestei experiențe la cele 14.000 vaci din cadrul gospodăriilor agricole de stat din regiunea Banat va aduce 
o economie de aproape 8.000.000 lei.în realizarea lucrărilor de mecanizare în sectorul zootehnic, un sprijin important am primit din partea lucrătorilor de la uzinele de reparații din regiune, care s-au oferit cu toată căldura să dea viață năzuințelor noastre, reușind să construiască instalațiile necesare, care funcționează 
foarte bine.

în același timp însă aș vrea să arăt și urtele forme greoaie, care uneori îngrădesc sau chiar gîtuie promovarea noului.în anul trecut. Uzina de. reparat tractoare și mașini agricole din Timișoara ne-a construit o instalație de muls pentru 100 de vaci. Deși ea funcționează fără nici o defecțiune de mai bine de un an, nu am reușit să obținem de la Bancă credite de mică mecanizare, pe motivul că instalația nu este omologată și n-are preț de catalog, fiind obligați a o plăti din fondurile de producție.Sînt pe deplin convins că noua formă de conducere a agriculturii, mai concretă și mai operativă, va pune capăt acestor forme birocratice și va crea condiții optime pentru promovarea noului.Organizația de partid din cadrul gospodăriei noastre a îndrumat în permanență conducerea gospodăriei să sprijine gospodăriile colective pentru a se întări din ce în ce mai mult din punct de vedere teh- nico-organizatorlc și economic.în ultimii doi ani am livrat gospodăriilor colective peste 30 tăurași de prăsilă proveniți de la vaci cu o producție cuprinsă între 4.000—5.000 litri lapte, 300
Cuvintul tovarășei ing. Maria Mindru

(de la G.A.C. din comuna Horia, regiunea Bacău)Lucrez ca inginer agronom în gospodăria colectivă din comuna Horia, de un an de zile, de cînd am absolvit Institutul agronomic'din Iași. în acest timp am căutat să cunosc în amănunt preocupările și năzuințele acestor oameni harnici care, la rîndul lor, mi-au acordat toată încrederea. M-am străduit să îmbin cunoștințele mele teoretice cu experiența colectiviștilor și m-am bucurat, alături de ei, pentru fiecare succes obținut. Astfel, gospodăria noastră, în anul trecut, a obținut la ha o producție medie pe întreaga suprafață de 1.974 kg grîu, 2.800 kg porumb boabe, 2.000 kg floarea-soarelui și aproape 3 vagoane de sfeclă de zahăr.Pentru noi, tineri ingineri agronomi, crescuți în anii regimului democrat- popular, avînd minunate condiții de a învăța și a ne califica în profesiunea aleasă, încheierea colectivizării agriculturii oferă posibilități nelimitate pentru aplicarea în mod creator și dezvoltarea pe mai departe a tuturor cunoștințelor căpătate în școală și facultate. Munca în gospodăria colectivă este o sarcină de onoare. Preocuparea de a smulge pămîntului producții din ce în ce mai mari, cît și organizarea muncii și dezvoltarea celor mai rentabile sectoare economice dau posibilitate inginerului a- gronom să desfășoare o activitate variată ale cărei rezultate oferă cu prisosință satisfacții morale și profesionale. în gospo- dăria în care lucrez am căutat să obișnuiesc pe fiecare brigadier, șef de echipă, îngrijitor de animale să fie preocupat permanent de calitatea muncii și rezultatele obținute.Situată în zona preorășenească, gospodăria noastră colectivă și-a propus să dezvolte acele ramuri de producție care, utilizînd din plin condițiile naturale și posibilitățile locale, aduc venituri mari fără a necesita un volum prea mare de investiții și contribuie la aprovizionarea populației. Astfel, în sectorul vegetal vom cultiva cu precădere culturi tehnice și mai ales sfeclă de zahăr pe o suprafață de 500—600 hectare. Această cultură aduce însemnate venituri bănești și în același timp utilizează din plin numărul
Cuvintul deputatului Ion Coman

(regiunea Ploiești)Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej evidențiază rezultatele strălucite obținute de poporul nostru în realizarea uneia din cele mai importante sarcini trasate de Congresul al III-lea al partidului : încheierea colectivizării agriculturii în patria noastră.Raportul este pentru noi toți un izvor bogat de învățăminte.Sînt președinte al gospodăriei colective din comuna Ciorăști, de 10 ani de cînd a luat ființă această gospodărie. La început nu aveam experiență, dar treptat datorită ajutorului organizației de partid și hotă- rîrii cu care a muncit marea familie a colectiviștilor, am reușit să facem din gospodăria noastră o unitate puternică, un centru de atracție pentru țăranii muncitori din comunele din jur.încă din primii ani de existență, gospodăria noastră colectivă, prin producțiile și veniturile obținute, și-a dovedit superioritatea față de gospodăriile individuale și față de întovărășiri.Dacă pe vremea cînd țăranii își lucrau pămîntul individual, 700—800 kg grîu și 1.000—1.500 kg porumb la hectar erau socotite recolte bune în comuna noastră, în anul 1961 noi am ajuns în gospodăria colectivă la o producție medie la hectar de peste 1.800 kg grîu și 3.100 kg porumb boabe — și fără îndoială nu ne vom opri aici. De asemenea în anul 1961 valoarea zilei-muncă s-a ridicat la 40 lei.Pe bună dreptate s-a spus că cel mai bun propagandist, cel mai • bun agitator pentru atragerea țăranilor muncitori în gospodăria agricolă colectivă îl constituie însuși felul cum gospodăria agricolă colectivă își desfășoară activitatea, cum se întărește din punct de vedere economic si organizatoric.Ca urmare a rezultatelor bune obținute de gospodăria noastră, noi am fost vizitați în ultimii ani de peste 4.000 țărani întovărășiți și cu’ 'gospodărie individuală din raionul Rm. Sărat și alte raioane. De asemenea am fost solicitați, atît eu personal cît și membrii consiliului, brigadieri și colectiviști fruntași, de către conducerile întovărășirilor și sfaturile populare comunale să le vorbim țăranilor întovărășiți și cu gospodărie individuală despre felul cum ne-am organizat, noi munca, despre rezultatele obținute în dezvoltarea gospodăriei colective și în creșterea veniturilor colectiviștilor.La convingerea țăranilor asupra avantajelor gospodăriilor colective au contri

berbecuți de rasă merinos, precum și cantități importante de grîne de mare productivitate pentru sămînță.în cadrul gospodăriei a funcționat o stațiune pentru însărhînțarea artificială a oilor de rasă merinos, folosind ca material de reproducție un lot. de 125 berbeci din rasa Stavropol, care au avut o producție medie de lină cuprinsă între 7—14 kg.Materialul s-a transportat zilnic cu a- vionul și s-a parașutat la saivane, însă- mînțîndu-se artificial peste 74.000 de oi mame și mioare, din care circa 13.000 la G.A C.Consider că această metodă merită toată atenția și că ar trebui extinsă în întreaga țară, deoarece ea va aduce mari venituri atît gospodăriilor agricole colective cît și economiei naționale și totodată va contribui la creșterea simțitoare a producției de lînă.In numele muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din G.A.S. Sînandrei, mă angajez în fața conducerii partidului și statului de a nu precupeți nici un efort pentru a duce cu cinste la îndeplinire sarcinile care stau în fața agriculturii noastre socialiste.

mare de brațe de muncă existent. Vom dezvolta un puternic sector zootehnic, acordînd atenție în primul rînd creșterii vacilor cu lapte, păsărilor. Cel de-al treilea- sector care, de asemenea, va cunoaște o mare dezvoltare, este sectorul legumicol, în prezent, gospodăria are o grădină de legume de numai 30 hectare. în viitorii ani ea se va extinde pînă la 100 hectare.'Preocuparea noastră pentru obținerea unor venituri cît mai mari prin creșterea an de an a avutului obștesc, va asigura îmbunătățirea continuă a nivelului de viață material și cultural al colectiviștilor. Agricultura colectivizată asigură posibilități largi creșterii continue a producției agricole vegetale și animale. Realizarea acestei sarcini impune îmbunătățirea metodelor de muncă și ridicarea permanentă a nivelului de cunoștințe agricole și zootehnice ale tuturor colectiviștilor.Un rol important în această direcție îl are învățămîntul agrozootehnic de masă, care trebuie să fie dezvoltat. îmbinînd cu ajutorul lui, spiritul inventiv, îndelungata experiență practică a țăranilor muncitori, cu explicații și-cunoștințe teoretice, putem să facem în anii viitori din fiecare colectivist un bun agronom. Inginerului agronom care lucrează în gospodăria colectivă îi revine sarcina de a organiza producția în unitatea în care lucrează și de a sprijini mișcarea de ridicare a nivelului de cunoștințe agricole ale țăranilor colectiviști.Noi, inginerii agronomi, trebuie să punem în aplicare tot ceea ce este nou, înaintat în știință. Ar fi bine ca periodic, pe centre de regiune, să aibă loc consfătuiri cu inginerii, unde să dezbatem problemele noi ale agriculturii și să fim puși la curent cu toate noutățile pe plan internațional din domeniul agriculturii.Continua dezvoltare a unităților agricole, creșterea necontenită a producției vegetale și animale, aplicarea celor mai înaintate metode ale practicii agricole, folosirea din plin a mijloacelor mecanizate și a îngrășămintelor sînt sarcini de cea mai mare însemnătate care stau în fața cadrelor tehnice din agricultură.

buit nu numai producțiile obținute, ci și viața nouă a colectiviștilor, schimbările petrecute în satul nostru colectivizat.De cînd s-a constituit, gospodăria colectivă. peste 400 de colectiviști și-au construit case noi, spațioase, comuna este ra- dioficată. O nouă și importantă realizare este electrificarea întregii comune în luna ianuarie a acestui an în anii puterii populare au fost construite un dispensar și o casă de naștere. Școala de 7 ani, căminul cultural, cinematograful și biblioteca comunală au înlăturat pentru totdeauna neștiința de carte.Toate realizările obținute de gospodăria noastră n-ar fi fost posibile fără ajutorul neprecunef.it acordat de către organele de partid și de stat. Folosind cu multă grijă și spirit gospodăresc creditele și mijloacele proprii, noi ne-am procurat, animale de producție și mai ales vaci și vițele, astfel că la sfîrșitul acestui an vom ajunge la o încărcătură de 34 taurine, din care 15,2 vaci și juninci la suta de hectareApreciez ca foarte bună și de mare importanță pentru sporirea producției agricole și sînt cu totul de acord cu măsura luată de conducerea partidului și de statul nostru ca fiecare gospodărie să fie ajutată de ingineri agronomi și zootehniști. Necesitatea prezenței inginerului agronom și rolul lui în gospodăria colectivă sînt foarte clare pentru. colectiviștii noștri, care se bucură de 3 ani de zile de ajutorul concret al inginerului trimis să. muncească în gospodăria noastră colectivă.în acest timp, el ne-a ajutat să întocmim planurile de producție, să organizăm mai bine munca, să aplicăm metode noi, avansate la toate culturile, să ridicăm nivelul de cunoștințe agrotehnice al colectiviștilor. La rîndul nostru și noi ne-am preocupat ca, din prima zi cînd a venit în gospodăria colectivă, să-i creăm condiții cît mai bune de muncă și de viață. Consiliul de conducere i-a asigurat' o casă corespunzătoare, aproape de gospodărie și tot ce-a avut nevoie.Ca deputat în Marea Adunare Națională îmi exprim deplina adeziune față de Raportul expus de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și votez cu toată hotărîrea documentele elaborate, convins fiind că ele aduc o nouă și mare contribuție la consolidarea victoriilor socialismului în patria noastră, la creșterea continuă a nivelului de trai al -oamenilor muncii, la întărirea patriei noastre scumpe.
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Cuvîntul tovarășei
(de la G.A.C. din 

regiuneaLucrez din anul 1958 ca inginer zootehnist în gospodăria agricolă colectivă din comuna Chirnogeni, regiunea Dobrogea.în cuvîntul meu vreau să arăt felul cum am muncit. împreună cu colectiviștii, îndrumați permanent de organizația de partid, pentru aplicarea în practică a metodelor avansate în ramura creșterii animalelor.Dacă în sectorul vegetal, încă de la înființare, gospodăria noastră a obținut u- nele rezultate bune, sectorul zootehnic, socotit ramură auxiliară în gospodărie, era rămas în urmă în ce privește numărul de animale și producțiile medii.Colectiviștii nu voiau să lucreze în a- cest sector, considerînd munca de îngrijitor ca o muncă înjositoare. Totodată, veniturile obținute de îngrijitori erau mici, retribuția lor se făcea cu zile fixe și aceasta nu îi cointeresa în mărirea producțiilor.Datorită ajutorului permanent ce l-am primit din partea partidului și statului prin acordarea de credite pe termen lung, gospodăria noastră s-a dezvoltat multilateral. Față de 1957 cînd aveam numai 82 taurine din care 23 de vaci, 79 porcine din care 11 scroafe, 876 ovine și 386 păsări, în prezent avem un număr de 950 taurine din care 251 vaci, 5.840 oi. 1.074 porci din care 242 scroafe și 7.300 păsări. Aceasta înseamnă că numai în patru ani efectivul de taurine al gospodăriei a cres-
Cuvîntul tovarășului Constantin Cam
(directorul G.A.S. Odobești, regiunea Galați)Sînt deosebit de bucuros pentru faptul că mi s-a dat posibilitatea de a participa la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale care are loc în condițiile cînd poporul nostru a obținut o mare victorie — încheierea colectivizării agriculturii.Permiteți-mi ca''în numele colectivului de muncitori, tehnicieni și ingineri din gospodăria Odobești — distinsă pentru rezultatele obținute cu „Ordinul Muncii" clasa I — să exprim și pe această cale recunoștința fierbinte față de gloriosul nostru partid și Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru înțelepciunea cu care ne-a condus pe calea dezvoltării și întăririi continue a patriei noastre.Gospodăria noastră este cunoscută în întreaga țară și chiar peste hotare pentru producțiile mari pe care le obținem și pentru calitatea produselor ne care le livrăm. în anul 1961, noi am obținut o producție medie de 10.145 kg struguri la hectar, la un preț de cost de 1.070 lei tona și am dat statului beneficii în valoare de 16.270.000 lei, ceea ce revine la fiecare hectar 10.500 lei beneficii. Secretul rezultatelor bune constă în munca plină de abnegație depusă de lucrătorii noștri în frunte cu comuniștii, de cadrele noastre tehnice, care au crescut și s-au educat odată cu creșterea și dezvoltarea gospodăriei noastre. Ca urmare a moștenirii lăsate de capitaliști. în primii ani de existentă gospodăria a deținut vii extrem de slab productive, bătrîne și cu goluri care depășeau 40—50 la sută din suprafață. Urmînd indicațiile prețioase ale partidului, am acordat toată atenția refacerii și dezvoltării continue a patrimoniului viticol.Pe linia celor arătate în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, privitoare la refacerea patrimoniului viticol, pot să arăt că în ultimii patru ani în gospodăria noastră s-au completat peste 750.000 goluri, iar în masiv, pe fostele mărăcinișuri, lăstărișuri care nu produceau nimic, noi am amenajat și am plantat 309 hectare cu viță nobilă. O mare atenție acordăm măririi fertilității solului și îmbunătățirii agrotehnicii în vii. Pe suprafețe mari, noi administrăm îngrășăminte organice și chimice, iar în acest an vom extinde cultura lupinului printre rîndurile de viță, ca îngrășămînt verde, care va contribui la mărirea producției la hectar.Perspectivele de dezvoltare a gospodăriei noastre sînt mari. Astfel. în 1965 vom avea o suprafață de 1.700 hectare vie pe rod, prin redarea în circuitul agricol și plantarea unei noi suprafețe de 200 hectare. Pe lîngă mărirea suprafeței ne-am propus să mărim producția la hectar. A- vem și exemple în acest sens : producțiile de 14.000—16.000 kg/ha obținute de pe o suprafață de 60 hectare de către brigada condusă de maistrul Savin Gheorghe. Pe parcele experimentale s-au obținut producții și mai mari, de peste 30.000 kg struguri la hectar. Organizația noastră de partid și conducerea gospodăriei s-au ocupat de generalizarea experienței înaintate, de ridicarea calificării profesionale a muncitorilor, de aplicarea pe scară largă a metodelor înaintate.Dacă în urmă cu 5-6 ani în gospodăria noastră erau numai cîțiva fruntași, acum numărul lor a crescut mult. Experiența și rezultatele obținute de fruntași în gospodăria noastră ne arată că sînt posibilități de a obține producții de 15.000 kg de struguri la hectar și a reduce prețul de cost, concomitent cu îmbunătățirea simțitoare a calității produselor, pentru a da oamenilor muncii produse de calitate superioară și a face cinste tării cu produsele exportate.Muncitorii din gospodăria noastră au 

ing. Maria Dogaru 
comuna Chirnogeni, 
Dobrogea)cut de peste 11 ori, al porcinelor de 13 ori. al oilor și păsărilor de 7 ori.împreună cu consiliul de conducere, îndrumați de organizația de partid, am căutat să schimbăm situația sectorului zootehnic prin introducerea metodelor avansate de hrănire și îngrijire a animalelor, în primul rînd am introdus hrănirea rațională a animalelor, folosind în hrana lor un sortiment bogat de furaje.Un factor important care ne-a permis să asigurăm o creștere rațională a animalelor a fost introducerea evidențelor zootehnice. Noi am individualizat fiecare animal în parte, am introdus cîntărirea lunară a tuturor animalelor tinere și a celor puse la îngrășat, am introdus registrul de evidență a producției.Un rol însemnat în creșterea producției l-a avut introducerea retribuției îngrijitorilor în raport cu producția obținută. îngrijitorii au fost recrutați din rîndul celor mai buni colectiviști, cu dragoste de animale, pe care îi permanentizăm la locul de muncă. Pentru sporirea numărului de animale și a producției lor am« căutat în primul rînd să cunoaștem cît mai bine valoarea zootehnică a fiecărui animal în parte, felul cum valorifică furajele administrate, starea sa fiziologică și sanitar- veterinară.De asemenea, ne-am ocupat de selecția celor mai bune animale și ridicarea nivelului lor productiv, în care scop, la 

așteptat cu multă nerăbdare începerea lucrărilor acestei sesiuni. Organizația noastră de partid, împreună cu toți muncitorii, inginerii și tehnicienii, analizînd posibilitățile și rezervele de care dispunem, m-au împuternicit să mă angajez în fața sesiunii că în acest an gospodăria noastră va planta 100 hectare cu viță, va completa încă 170.000 goluri în vii și va obține o producție de 10.600 kg — adică cu 500 kg la hectar mai mult decît în anul trecut, reducînd în același timp prețul de cost cu 50 lei pe tonă. în acest fel, vom da statului un beneficiu peste plan de un milion lei.Cuvîntul nostru dat în fața partidului, este pentru noi lege. El este angajamentul lucrătorilor gospodăriei, care prin hărnicia și priceperea de care au dat dovadă întotdeauna, îl vor traduce în viață.
Cuvîntul tovarășului

(directorul Uzinei de superfoszați și acid, sulfuric 
Năvodari, regiunea Dobrogea)Muncitorii, tehnicienii și inginerii U.S.A.S. Năvodari își exprimă profunda lor satisfacție pentru încheierea procesului de colectivizare a agriculturii cu aproape 4 ani mai devreme decît prevederile Congresului al III-lea al P.M.R.Acest eveniment de importantă istorică, care împlinește măreața operă de făurire a relațiilor de producție socialiste în întreaga economie națională, constituie o nouă și strălucită confirmare a justeței și înțelepciunii liniei politice marxist-' leniniste a partidului nostru.Desfășurînd o vastă muncă politică pentru convingerea țărănimii muncitoare de a păși pe calea gospodăriei colective, partidul nostru a acordat permanent o mare atenție creării bazei tehnico-mate- riale necesare dezvoltării puternice a a- griculturii noastre pe drumul ■ socialismului.Odată cu dezvoltarea industriei constructoare de mașini agricole, prin grija partidului au fost create o serie de întreprinderi chimice pentru producerea îngrășămintelor minerale, care au un rol de mare importantă în fertilizarea solurilor și creșterea producției agricole vegetale.Una dintre aceste întreprinderi este U~ zina de superfosfați și acid sulfuric din Năvodari, care a fost creată și s-a dezvoltat odată cu procesul de colectivizare a agriculturii.Construită și pusă în funcțiune cu ajutorul frățesc, al Uniunii Sovietice, uzina noastră va avea în 1962. potrivit Directivelor Congresului al III-lea al P.M.R., o capacitate de 450.000 tone superfosfat în unități fizice, adică 82.000 tone substanță activă. Această producție este de peste 400 ori mai mare decît întreaga producție de îngrășăminte chimice care se producea în 1938 pe vremea regimului burghezo-moșieresc.Conștient de importanța sarcinilor ce îi revin, colectivul uzinei noastre a desfășurat o muncă susținută pentru realizarea și depășirea planurilor de producție.Volumul producției fizice realizate în 1961 a fost cu 63 la sută mai mare decît în 1959, anul de punere în funcțiune. Paralel cu folosirea intensivă a capacităților de producție, colectivul uzinei a dat o mare atenție construirii și dării în funcțiune înainte de termen a noilor linii tehnologice pentru fabricarea acidului sul

taurine, am făcut potrivirea perechilor și am introdus în gospodărie însămînțările artificiale, folosind tauri de valoare ridicată. Aplicînd această metodă am reușit să lichidăm sterilitatea vacilorPentru a asigura o creștere rațională a vițeilor, am introdus alăptatul artificial la biberon și găleată.Hrănirea vacilor am făcut-o la început pe grupe de producții, iar în prezent facem furajare individuală, în raport cu producțiaPentru îmbunătățirea calitativă a oilor, incepînd din anul 1959 am introdus însămînțările artificiale, folosind în acest scop berbeci din rasa Merinos de Palas.Aplicarea metodelor noi a dus la creșterea producțiilor la toate speciile de animale. Față de anul 1957 producția de lapte în anul 1961 a crescut de peste 4 ori, numărul purceilor de peste 3 ori, iar producția medie de lînă de la fiecare oaie a crescut cu peste 700 grame.Ca urmare a creșterii producției agricole vegetale și animale, gospodăria colectivă din Chirnogeni a obținut în 1961 un venit de peste 6.500.000 lei, din care 1.360.000 lei numai din zootehnie, adică de 8 ori mai mult ca în 1957. Pe baza rezultatelor obținute, adunarea generală a colectiviștilor a hotărît ca încă în acest an gospodăria noastră să realizeze încărcătura de animale la 100 de ha prevăzută în Directivele Congresului al III-lea al P.M.R., pentru 1965.Aducîndu-vă la cunoștință aceste realizări, încerc un sentiment de satisfacție pentru faptul că la obținerea lor am contribuit și eu nemijlocit în cei 4 ani de cînd lucrez în gospodărie. După absolvirea Facultății de zootehnie, am cerut să fiu repartizată într-o gospodărie colectivă, tocmai pentru că mi-am dat seama că locul specialistului este acolo unde se hotărăște soarta producției.Ca inginer care lucrez în gospodăria colectivă, apreciez ' importanța măsurilor luate de conducerea partidului pentru repartizarea în unitățile agricole a cadrelor de specialiști. Avem condiții bune să muncim,, să ajutăm pe colectiviști să obțină producții sporite, iar în munca noastră găsim sprijin din partea lor. Așa. de e- xemplu, adunarea generală a colectiviștilor de la noi a hotărît să construiască „Casa Agronomului“ cu două apartamente, casă care a fost terminată în anul 1960 și în care locuiesc cu familia mea.Nu există o satisfacție mai mare pentru un specialist, decît aceea de a aplica în practică cunoștințele ’căpătate, de a contribui cu toate forțele la traducerea în viață a politicii partidului nostru de continuă întărire și dezvoltare a agriculturii socialiste.Mă angajez ca și pe viitor să muncesc din toate puterile pentru înflorirea continuă a patriei noastre.
Nicolae Grădinara

furic și îngrășămintelor fosîatice. Astfel, linia a 2-a tehnologică pentru fabricarea acidului sulfuric a fost dată în folosință la 11 septembrie 1961, cu 112 zile înainte de termenul planificat, ceea ce ne-a permis să producem peste plan acid sulfuric în valoare de circa 19.000.000 lei.Prin alegerea unei tehnologii moderne, amplasarea instalațiilor tehnologice în aer liber și folosirea mai rațională a suprafețelor construite, în sectoarele auxiliare investiția specifică pe unitate de produs finit va scădea în 1962 de la 820 lei la 440 lei.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, muncitorii, inginerii și tehnicienii din uzina noastră au trecut la îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 1962 hotărîți să obțină realizări și mai mari. Aceasta cu atît mai mult cu cît unitățile socialiste din agricultură, con- vingîndu-se de eficacitatea economică a folosirii îngrășămintelor minerale în condițiile aplicării unei agrotehnici înaintate, solicită cantități sporite de superfosfat.Dorind să satisfacă într-o măsură tot mai mare cerințele de îngrășăminte chimice ale agriculturii, colectivul nostru a desfășurat larg întrecerea socialistă pentru depășirea planului de producție, îmbunătățirea continuă a calității produselor și reducerea prețului de cost. Pe primul trimestru al anului în curs, planul de producție a fost depășit cu 1.300 tone unități fizice și s-a redus prețul de cost, obținîndu-se 1.515.000 lei economii peste plan. O mare atenție acordăm îmbunătățirii calității produselor, pentru obținerea unor procente ridicate de substanță activă.Noi avem toate condițiile ca în acest an să producem peste plan o cantitate de 10.000 tone fizice superfosfat și să dăm la termen în funcțiune noile linii tehnologice care vor spori capacitatea de producție a uzinei la 450.000 tone superfosfat granulat anual. Această cantitate de produse, după datele stațiunii experimentale agricole Dobrogea, va asigura fosforul necesar fertilizării unei suprafețe de 2.250.000 ha teren.Produsele uzinei noastre sînt o părticică din imensul ajutor pe care clasa muncitoare, sub conducerea partidului, îl șcordă țărănimii colectiviste în sporirea continuă a producției agricole și ridicarea nivelului de trai.Asigurăm conducerea partidului și a statului nostru că nu ne vom precupeți eforturile pentru ducerea la bun sfîrșit a tuturor sarcinilor ce ne revin.

Aspecî de la expoziția „Victoria socialismului în agricultură’' (Foto : M. Andrccscu)

Călătorie pe ogoarele fără haturi
Ș (Urmare din pag. I-a)

giunea Cluj creează mari po
sibilități de dezvoltare a sec
torului zootehnic, a producției 
de fructe.

Roadele colectivizării în re
giunea Galați sînt ilustrate 
atît de importantele supra
fețe de terenuri redate în ul
timii ani agriculturii prin lu
crări de îndiguire și desecare 
— 62.700 ha — cît și de masi
vele plantări de vie în terase.

Pășunile și fînețele bogate 
ale raionului Hațeg, livezile 
din Geoagiu, culturile de le
gume de la Micești, marile 
prodzicții de cartofi obținute 
la Apoldu de Sus oglindesc 
dezvoltarea continuă a gos
podăriilor colective, drumul 
spre bunăstare al țărani
lor colectiviști din satele Hu
nedoarei ; iar însemnatele re
colte de grîu, porumb, sfeclă 
de zahăr, realizate la Sihlea, 
Brădeanu, Bărcănești sau 
Baba Ana reflectă rezultatul 
întăririi economico-organizato- 
rice a gospodăriilor colective 
mai vechi din regiunea Plo
iești.

De la un panou la altul, 
harta colectivizării se între
gește cu noi imagini : planta
ții în masiv și în terase cu 
pomi fructiferi și viță de vie 
în regiunea Argeș ; peste 70.000 
de vaci, juninci și vițele din 
rasa „bruna de Maramureș“ 
în regiunea Maramureș ; mari 
producții de cartofi, sfeclă de 
zahăr, creșterea șeptelului în 
regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară.

Reprezentative pentru dez
voltarea continuă a gospo

Anul acesta s-au pus în fabricație în întreprinderea noastră 78 modele noi de tricotaje. Pentru perioadele următoare au fost create și omologate alte 98 modele noi. Odată cu lărgirea sortimentelor, au fost luate măsuri pentru prezentarea corespunzătoare a produselor, introducîndu-se ambalarea în pungi de polietilenă și asi- gurîndu-se astfel ca produsele să ajungă în stare bună la consumator.Obținerea unor tricotaje de calitate superioară constituie obiectivul principal al întrecerii pe care o desfășoară colectivul nostru. In scopul obținerii de produse frumoase și la un înalt nivel calitativ, în fabrică s-au luat; printre altele, măsuri pentru îmbunătățirea muncii de creație. A fost întărit colectivul de creatori de modele cu cadre de pregătire medie și superioară. Pentru a lărgi orizontul de cunoștințe profesionale al acestora, biblioteca tehnică le pune la dispoziție numeroase reviste de modă. Creatorii din fabrica noastră participă la schimburi de experiență cu alte întreprinderi, vizitează expoziții de specialitate. Delegați ai întreprinderii au participat la „Revista modei" organizată cu ocazia congresului modei de la Budapesta. Toate acestea contribuie la crearea unor modele frumoase, apreciate de reprezentanții comerțului și de publicul cumpărător.Pentru a se asigura elaborarea unor modele frumoase, în fabrică a luat ființă o comisie de avizare internă. Membrii acestei comisii — tehnicieni cu multă experiență, oameni cu gust și cu simț estetic dezvoltat — analizează fiecare model în parte din punct de vedere al aspectului, al execuției și economicității. Modelele corespunzătoare sînt acceptate ; cele care nu întrunesc calitățile cerute, fie că sînt respinse, fie că se fac propuneri pentru îmbunătățirea lor. în acest fel, în fața comisiei de avizare din București ajung numai modele la un nivel calitativ corespunzător.Pentru lărgirea continuă a sortimentelor de țesături, industria textilă a început în acest an prelucrarea unui nou sortiment de fibre sintetice — cele polinitri- lacrilice. Și întreprinderea noastră a început să prelucreze firele tip rolan, voluminoase. Introducerea acestor fire în producție dă muncitorilor și tehnicienilor posibilitatea să realizeze tricotaje de calitate bună, întrucît aspectul și proprietățile firelor de tip rolan sînt superioare firelor de lînă în amestec folosite pînă acum.

Dsn experiența Fabricii 
de tricofcaje-Quj

dăriilor colective, pentru fo
losirea agrotehnicii înaintate 
sînt imaginile și cifrele ce o- 
glindesc succesele colectiviști
lor din Sîntana, regiunea Cri- 
șana : 5.347 kg de porumb 
boabe la ha și 2.260 kg de grîu 
în anul 1961. Fondul de bază 
este astăzi de peste unsprezece 
milioane și jumătate lei.

Un grafic desfășurat pe un 
întreg perete arată cum trans
formarea socialistă a satului a 
fost însoțită de creșterea con
tinuă a producției agricole, 
care în 1961 a depășit cu 30 la 
sută producția din 1938, iar în 
1965, conform prevederilor 
Congresului al III-lea al parti
dului, va depăși cu 110—120 
la sută nivelul aceluiași an.

După cum se știe, încă în 
1961, multe gospodării agricole 
colective și de stat din toate 
regiunile țării au realizat pro
ducțiile medii stabilite de Con
gres pentru 1965.

Amplul tablou al transfor
mării socialiste, a satului 
stă sub semnul neobositei 
munci politice desfășurate de 
organele și organizațiile de 
partid pentru lămurirea și con
vingerea țărănimii. Această 
muncă a luat caracterul uneia 
din cele mai largi acțiuni po
litice și organizatorice de masă 
a partidului. In dreptul fiecă
rui panou zeci și sute de afișe, 
foi volante, broșuri, pliante 
editate în toate regiunile pre
zintă succesele unor gospodă
rii agricole de stat și colective, 
împărtășesc experiența înain
tată a unor gospodării și bri
gadieri, agronomi și îngrijitori 
de animale în organizarea 
muncii, în întărirea economică

a gospodăriilor, în mărirea pro
ducției de cereale, de carne și 
lapte. „Oameni și fapte din sa
tul Livedea“, „Milionarii din 
Bonțida”, „Colectiviștii noi în
treabă, colectiviștii cu expe
riență răspund“, „Cum putem 
obține producții mari de po
rumb în regiunea Ploiești", 
„Pe drumul belșugului în Va
lea Nirajului“, „Să folosim re
sursele locale în construcțiile 
gospodărești", „Veniți alături 
de noi !“ — iată doar cîteva 
din aceste materiale care au 
contribuit la succesul vastei 
munci politice și culturale de 
masă, aducînd în casa colecti
viștilor învățăturile științei și 
ale experienței celor mai buni, 
iar în casa țăranului întovără
șit sau individual, chemarea 
de a păși cu încredere pe dru
mul belșugului.

De asemenea, tipărită în mi
lioane de exemplare, cartea 
agrotehnică a pus la în- 
demîna colectiviștilor cuce
ririle științei agricole și e- 
xemplul fruntașilor agricul
turii noastre socialiste. Da 
aportul cărții s-a adăugat do
cumentarul cinematografic. 
Titlurile filmelor vorbesc de 
la sine : „Cronică la Țibucani", 
„Mai mult lapte", „Milionarii 
din regiunea Cluj“, „Dobrogea 
colectivizată". Asemenea filme 
agitatorice prin autenticitatea 
imaginilor surprinse „pe viu", 
au arătat țăranilor întovără
șiți și individuali, alături de 
adunări populare, vizite la gos
podării fruntașe, expuneri, seri 
de calcul etc., că drumul spre 
bunăstare este drumul spre 
marea familie a colectiviștilor.

După ce vizitatorul a par

Anul acesta, întreprinderea noastră a livrat comerțului peste 18.000 bucăți tricotaje produse din fire tip rolan.Colectivul întreprinderii noastre a folosit și alte căi pentru îmbunătățirea calității produselor. Noul aparat de determinare a echilibrului torsiunii la fire sintetice polifile, construit în întreprindere, contribuie la asigurarea unei calități superioare a tricotajelor, creîndu-se posibilitatea de a se controla caracteristicile firelor introduse în producție. Mulți muncitori și tehnicieni au făcut propuneri menite să ducă la ridicarea nivelului tehnic al producției.în întreprindere a fost întărit controlul tehnic al calității. A- cest control se face pe întregul parcurs al procesului de producție, începînd cu recepția materiei prime și pînă la obținerea produsului finit. Au fost reinstruiți membrii comisiilor’ de recepție și s-au luat măsuri operative pentru reglarea corespunzătoare a utilajelor.Avînd în vedere necesitatea ridicării calificării muncitorilor și tehnicienilor în obținerea de produse de bună calitate, la propunerea organizației de partid, conducerea întreprinderii, în colaborare cu comitetul sindicatului, a organizat două cursuri de calificare pentru muncitori și două cursuri de ridicare a calificării pentru muncitori și tehnicieni. Lecțiile sînt predate de ingineri și tehnicieni din fabrică, oameni cu înalte cunoștințe tehnice și o bogată experiență în producție.Ca urmare a măsurilor luate, a muncii pline de abnegație a întregului colectiv, întreprinderea noastră și-a realizat sarcinile de plan privind calitatea în proporție de 103 la sută. în cadrul întrecerii socialiste, cele mai bune rezultate au fost obținute de brigăzile conduse de Nanko La- dislau și Kozsnai Oscar. Rezultate însemnate în producție au dobîndit și muncitoarele Chirean Silvia, Sabău Lenuța și alții.Desigur că în întreprinderea noastră mai sînt încă numeroase rezerve interne pentru îmbunătățirea calității produselor, întregul nostru colectiv este hotărît să pună în valoare aceste rezerve, să dezvolte realizările obținute și să elimine deficiențele ce se mai fac simțite la unele locuri de muncă, încît să putem dobîndi în continuare noi succese.
Ing. IOAN SZALMA 

directorul Fabricii de tricotaje 
din Cluj

curs cu privirea imaginea < 
întregii țări, de la țărmurile t mării și pînă la dealurile < Sucevei și Valea Tîrnavelor, < 
după ce i s-a desfășurat în < 
fața ochilor noua înfățișare a < 
satului colectivizat, după ce a t 
străbătut, etapele prin care a < 
trecut întregul nostru popor < 
condus de partid, ca să ajungă < la această victorie istorică — < 
ultima sală a expoziției îi < 
înfățișează realizări globale < ale agriculturii noastre socia- ș liste și marile perspective ale ( 
anilor ce vin. <

Socialismul în agricultură ? 
înseamnă obținerea de pro- ? 
ducții tot mai mari — iată ? 
ideea pe care o desprinzi pri- 1 
vină panoul închinat cereale- ? 
lor. Graficul este edificator : £ 
în anii 1934—38, producția > 
anuală medie a fost de ? 8.015.700 tone ; în anii 1957—61 ? 
recolta s-a ridicat la aproape l 
10 milioane de tone. în anii ? ce vin — 1965—1970 — crește- ? rea este și mai concludentă : •’ 
14—16 milioane tone de ce- > reale anual. >

Din panoul ce înfățișează <* 
creșterea animalelor rezultă < că încărcătura de animale la t 
100 ha se ridică necontenit, < rasele se îmbunătățesc, iar < 
producția de carne, lapte și < 
lînă sporește cu fiece an. <

Ultima imagine a expoziției > 
prezintă o imensă fotografie ? 
reprezentînd deschiderea re- > 
centei sesiuni extraordinare a > 
Marii Adunări Naționale, ade- ? 
vărată adunare a poporului, > 
care marchează o nouă etapă ? 
în munca pentru înflorirea ? 
continuă a agriculturii socia- ? 
liste. <

Excursii 
pe noi itinerarii

In actualul sezon, concomitent cu excursiile 
organizate pe traseele cunoscute, O.N.T.-Car- 
pafi oferă turiștilor noi itinerarii. Este vorba, 
în primul rînd, de călătoriile în circuit, cu 
autocarul, pe rufa Valea Oltului—Valea Pra
hovei. Alte excursii cu o durată de două-frei 
zile se vor organiza spre Bicaz—Lacul Roșu, 
cu întoarcerea prin Tușnad—Brașov. Un alt 
itinerar nou este cel ce traversează Valea 
Oiluzului. Initiate de curînd, călătoriile pe 
Dunăre, la bordul motonavelor „Olfenifa“ și 
„Carpafi“, vor continua în tot timpul verii. 
In plin sezon, agenfiile O.N.T. vor mai or
ganiza pentru oamenii muncii din diferite 
regiuni ale fării excursii de 1—2 zile pe li
toral, pentru vizitarea stagiunilor Mamaia, E- 
forie, Mangalia.

Se vor extinde excursiile speciale pentru 
tineret. Vor fi vizitate locuri legate de trecu
tul de luptă al partidului. Acestea vor fi or
ganizate în colaborare cu Uniunea Tineretu
lui Muncitor.

Obișnuitele excursii la sfîrșit de săptă- 
mînă vor continua. Cu trenuri speciale sau 
cu autocare vor putea fi vizitate locu
rile cele mai pitorești din jurul marilor 
orașe.

Agenfiile O.N.T. organizează, la cerere, și 
excursii pe diferite alte trasee,

Acțiuni 
gospodăreștiZeci de mii de locuitori din cuprinsul 

regiunii București participă la înfrumuse
țarea localităților lor. în luna aprilie au 
fost amenajate 497.000 mp spații verzi în 
orașele regiunii. La sate au fost întreprinse 
lucrări de reparații și întreținere a 382 
km drumuri, lucrări de îndiguiri și de cu
rățire a izlazurilor etc., iar la orașe au fost 
executate pavaje pe 24.253 mp străzi și 
lucrări de amenajare a noi parcuri și 
grădini.
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Nr. 5519 S C î N T E I A
„Pravda"

(Urmare din pag. II-a)nou, constructor activ al comunismului — iată direcția principală a muncii ziaristice, a activității presei.„•Pravda“ a consacrat numere speciale mărețelor idealuri ale comunismului, dezvăluirii bogatului conținut teoretic al formulei Programului P.C.U.S. „Comunismul îndeplinește misiunea istorică a izbăvirii tuturor oamenilor de inegalitatea socială, de toate formele asupririi și exploatării, de ororile războiului, și instaurează pe pămînt Pacea, Munca, Libertatea, Egalitatea, Frăția și Fericirea tuturor popoarelor“.Redacția „Pravdei" este recunoscătoare redacțiilor ziarelor partidelor comuniste frățești și unor ziariști din alte țări pentru participarea lor activă la pregătirea acestor numere ale ziarului.Răspîndind tot ce este înaintat, nou, tot ceea ce se naște prin creația maselor/ .,Pravda“ duce o luptă ho- tărîtă împotrivă stagnării, rutinei, birocratismului, desfășoară larg critica și autocritica. Presa, după cum subliniază mereu N. S. Hrușciov, este o armă ideologică puternică, cu bătaie lungă, a partidului.Fiind ziarul cotidian cel mai răs- pîndit din lume (tirajul său este în prezent de 6.300.000 exemplare), „Pravda“ informează larg opinia publică mondială despre politica internă și externă a statului sovietic, despre acțiunile lui în apărarea păcii. despre lupta sa pentru dezarmarea generală și totală controlată, pentru interzicerea necondiționată a armei nucleare, pentru lichidarea colonialismului.Pe arena internațională glasul „Pravdei“ răsună ca glas al rațiunii, al păcii și progresului social. „Pravda" a stabilit legături strînse cu multe ziare progresiste din lume. „Pravda“ publică sistematic documentele cele mai importante ale partidelor frățești, practică schimbul de pagini cu ziare frățești. Numai în ultimul an și jumătate au fost pregătite peste 20 de pagini de acest fel.„Pravda“ se bucură de dragostea poporului. Ea este prețuită pentru profunzimea gîndirii teoretice, pentru consecvența ei în tratarea problemelor principiale ale vieții internaționale, pentru...intransigența ei față de curentele revizioniste de orice fel în mișcarea muncitorească și comunistă internațională. în paginile ziarului iau cuvîntul numeroși fruntași ai vieții publice din alte țări. Se lărgesc și se întăresc legăturile internaționale ale „Pravdei“.„Pravda“ dispune de o puternică

leninistabază tehnică modernă. Tipografia ziarului „Pravda“ este una dintre cele mai mari întreprinderi poligrafice din țară. Aici se tipăresc cinci ziare și 28 de reviste. Pentru o cît mai rapidă difuzare a ziarului, „Pravda ‘ este tipărită în 22 de orașe ale Uniunii Sovietice unde, în fiecare noapte, sînt aduse cu avioanele matrițele ziarului.S-au împlinit cuvintele lui Lenin că noi vom transforma patria noastră într-o țară socialistă liberă, că după „Pravda“ ■— această primă rîndunică — la noi Vor fi create mii de organe ale presei cu adevărat libere, cu adevărat populare. în Uniunea Sovietică apar peste 7.500 de ziare, iar împreună cu ziarele colhoznice — peste 10.000. în prezent se creează un nou detașament important al presei locale — ziarele interraionale. La sfîrșithl septenalu- lùi, tirajul ziarelor noastre se va a- propia de 90.000.000 de exemplare.Partidul acordă presei o importanță uriașă în construirea comunismului, în educarea omului nou, în lupta pentru pace în întreaga lume. în paginile presei sovietice își găsește oglindirea tot ce este nou și înaintat. Noi scriem zilnic despre economie, despre inovatorii în producție, despre realizările științei și tehnicii noastre; scriitorii și poeții noștri publică în permanență în paginile ziarelor și revistelor cele mai bune opere literare. în ultimii ani, în „Pravda“ au fost publicate articole semnate de mulți oameni de știință de seamă, inclusiv articole în domeniu] cosmonauticii, fizicii nucleare, astronomiei, geologiei, medicinii și biologiei. în „Pravda" au fost publicate pentru prima oară re- latărije amănunțite ale primilor cos- monauți din lume — Iuri Gagarin și Gherman Titov — despre zborurile lor.întîmpinînd cea de a 50-a aniversare a „Pravdei“, ne amintim din nou de cuvintele înțelepte ale nemuritorului Lenin, care în articolul „La a zecea aniversare a „Pravdei“ a scris: „Deocamdată burghezia mai e în stare să chinuiască, să tortureze și să ucidă în voie. Ea nu poate însă să oprească victoria inevitabilă și din punct de vedere istoric-univer- sal, foarte apropiată și deplină a proletariatului revoluționar“. întregul mers al istoriei confirmă justețea acestor cuvinte profetice.Ziarul „Pravda“ a slujit cu credință clasa muncitoare și întregul popor în lupta pentru victoria revoluției și construirea socialismului. Ziarul slujește și va sluji cu credință partidul și poporul în lupta pentru triumful comunismului.

Construcții 
de locuințeTG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — Pe șantierele de construcții de locuințe din regiune lucrările se desfășoară într-un ritm viu : se dau în folosință noi apartamente iar la mai multe blocuri se execută finisajul interior. în ultimul timp în cartierul „7 Noiembrie" din Tg. Mureș au fost terminate 6 blocuri cu 118 apartamente, iar în orașul Tîrnăveni — un bloc cu 24 apartamente.La Tg. Mureș, Odorhei, Reghin, Gheorghieni, Miercurea Ciuc și Păltiniș-Ciuc muncitorii întreprinderii de construcții din cadrul T.R.C.L. execută lucrări de finisaj la 319 apartamente. în acest an suprafața locuibilă din regiune sporește 31.200 m.p. cu

*PLOIEȘTI (coresp. „Scînten"). — Constructorii ploieșteni au terminat lucrările de construcție la mai multe blocuri de locuințe situate în Piața Halelor și pe Bd. Republicii din Ploiești, avînd în total 258 apartamente, și la un bloc cuințe cu 24 apartamente în Cîmpina.în ultimul timp, colectivullui regional de construcții a mai dat în funcțiune un complex de deservire a populației și alte obiective.

de lo- orașultrustu-
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Informații
• La Teatrul National „I. L. Caragiale” 
avut loc aseară premiera piesei „Orfeua

in infern” de Tennessee Williams. Regia 
este semnată de Moni Ghelerter, maestru 
emerit al artei, decorurile aparțin lui 
Mihai Tofan. Din distribuție fac parte : 
Irina Răchileanu, Eugenia Popovici, ar
tiste emerite, Silvia Popovici, Florin 
Piersic, Aurel Munteanu, Al. Alexan- 
drescu-Vrancea, Ion Henter, Fifi Mihailo
vich Maria Voluntaru, Cristina Bugeanu, 
Victoria Corciov, Constantin Rautchi, 
Elena Galaction, Cristina Săvescu, Con
stantin Giura, Armand Stambuliu.

PARIS 4 (Agerpres). — La 3 mai Biroul Politic al Partidului Comunist Francez s-a întrunit sub președinția lui Maurice Thorez, secretar general al P. C. Francez, și a examinat situația creată în Algeria după încetarea focului. în declarația Biroului Politic al P. C. Francez, dată publicității după ședință, se spune că posibilitatea păcii, cucerită cu un preț atît de ridicat, este serios periclitată. Acordurile de la Evian sînt sabotate. în anumite cercuri ale burgheziei franceze se vorbește din nou despre o împărțire a Algeriei.De la 18 martie încoace, în timp ce patrioții algerieni dau dovadă de o disciplină exemplară în traducerea în viață a acordurilor de la Evian, fasciștii din O.A.S. săvîrșesc tot mai multe crime și provocări, caută să dezorganizeze viața publi- . că în marile orașe. Acțiunile fasciștilor din O.A.S., se subliniază în declarație, amenință pacea în Algeria și accentuează din nou pericolul fascist în Franța.Declarația arată că această situație este cauzată de insuficiența izbitoare a măsurilor luate de autorități împotriva O.A.S. Ce-i drept, Jouhaud a fost condamnat la moarte, dar el nu a fost executat, Salăn este arestat, dar judecarea lui în- tîrzie, în timp ce el își bate joc de justiție. Principalul este că în Algeria nu au fost luate măsuri radicale pentru reprimarea necruțătoare a criminalilor fasciști.Biroul Politic scoate în evidență necesitatea urgentă de a se întări unitatea și lupta tuturor antifasciștilor, a tuturor partizanilor păcii din Algeria pentru a' cere autorităților reprimarea grupurilor O.A.S.- iste din marile orașe algeriene, sancționarea exemplară imediată a tuturor căpeteniilor fasciste și, în primul rînd, executarea lui Salan și Jouhaud, arestarea și condamnarea necruțătoare a tuturor complicilor O.A.S. de teapa lui Bidault și Sous- telle, epurarea în armată, poliție administrație.
------O® O——

In încheiere Biroul Politic că tocmai lupta oamenilor alianța poporului cu ostașii franceze din Algeria și ofițerii republicani ai armatei vor dejuca planurile fasciștilor din O.A.S., vor determina traducerea hotărîtă în viață a acordului cu privire la încetarea focului și la pacea definitivă în Algeria.

declară muncii, armatei

Și
în urma grevei muncitorilor

EXTERNE
Cum se pregătește aplicarea 
legii reacționare McCarran

Declarația lui Gus HaliNEW YORK 4 /Agerpres). — TASS : Gus Hall, secretar general al Partidului Comunist din S.U.A., a dat spre publicare în presă o dovadă incontestabilă a existenței în S.U.A. a unor lagăre de concentrare pentru victimele legii reacționare McCarran.Gus Hall a difuzat fotocopii după o scrisoare a lui James Bennett, di-

Biroului pentru închisori

OeO

Largă mișcare de protest în Franța 
împotriva crimelor O. A. S.

CU PRILEJUL CELEI DE-A 50-A ANIVERSARI 

A ZIARULUI „PRAVDA" 

Distincții acordate de Prezidiul 
Sovietului Suprem al U* R. S. S.

© în opt magazine „Alimentara” de pe 
cuprinsul raionului 30 Decembrie, din 
Capitală, s-a organizat cite un colt al 
noutăților, unde sint expuse sortimentele 
sosite de curind : dulciuri, băuturi și alte 
produse indigene sau din import mai 
puțin cunoscute cumpărătorilor.

Colturi ale noutăților au fost organi
zate la magazinele „Alimentara” din 
strada Batiște nr. 3—5, Calea Victoriei 
nr. 114 și altele.

„Centura de cupru" 
din Rhodesîa de nord 
și«a încetat activitatea

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS: 
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări 
a ziarului „Pravda“, Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a decorat acest 
ziar cu ordinul Lenin. în decret sînt 
relevate meritele deosebite ale ziaru
lui „Pravda“ în mișcarea revoluționară, 
în lupta pentru victoria socialismului și 
comunismului, în popularizarea și tra
ducerea în viafă a marii învăfături mar- 
xist-leniniste, în educarea în spirit co
munist a oamenilor muncii.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a decernat unui grup de co
laboratori ai acestui ziar titlul de Erou 
al Muncii Socialiste.

★Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a ziarului „Pravda”, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Manifestări

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Tn ca
drul manifestărilor care au loc în 
Uniunea Sovietică cu prilejul aniversă
rii a 50 de ani de la aparijia ziarului 
„Pravda“, la Institutul de istorie al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. a avut 
loc o ședinfă a Consiliului științific 
consacrată acestei date jubiliare. Parti- 
cipanții la ședinfă au subliniat rolul lui 
Lenin în crearea și conducerea ziarului 
„Pravda“. In prezent au fost identifi
cate 284 articole scrise de Lenin și pu
blicate în „Pravda“ în anii 1912—1914. 
Ele au jucat un rol uriaș în unirea for
jelor revoluționare ale Rusiei.

La seara închinată jubileului „Prav
dei“, de la Casa Armatei Sovietice, a 
vorbit Fedor Petrov, membru al P.C.U.S. 
din 1896, unul dintre corespondenții 
activi ai „Pravdei“.

a decorat cu ordine și medalii ale U.R.S.S. 2.983 de lucrători ai presei, radioului, televiziunii, editurilor și tipografiilor, pentru merite deosebite în dezvoltarea presei, a activității editoriale, radioului și televiziunii din Uniunea Sovietică.Printre cei decorați cu Ordinul Lenin sînt Pavel Satiukov, redactor- șef al ziarului „Pravda”, Alexei Ad- jubei, redactor-șef al ziarului „Izvestia”, Dmitri Goriunov, director general al agenției TASS, Feodor Evstafiev, șeful unei brigăzi de tipografi de la ziarul „Pravda”, Leonid Ilicev, fost redactor-șef al ziarului „Pravda”, Boris Strelnikov, corespondentul din S.U.A. al ziarului „Pravda", și alții. în total cu Ordinul Lenin au fost decorate 76 de persoane.
în U. R. S* S.

La Leningrad, Harkov și alfe orașe 
soviefice s-au deschis expozifii jubi
liare. '*

MOSCOVA 4 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor consacrate celei de-a 
50-a aniversări a ziarului „Pravda“, In
stitutul de marxism-leninism, Academia 
de Științe Sociale, Școala superioară de 
partid de pe lîngă C.C. al P.C.U.S., re
dacția ziarului „Pravda“ și Uniunea 
ziariștilor din U.R.S.S. au ținut o se
siune științifică..

La sesiune au prezentat rapoarte Pa
vel Satiukov, redactor-șef al ziarului 
„Pravda“, acad. Piotr Pospelov, Vla
dislav Karpinski, un vechi colaborator 
al ziarului „Pravda", Iuri Franțev, mem
bru corespondent al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., și alfii.

La ambasada Uniunii Soviefice 
din BucureștiAmbasadorul Uniunii Sovietice la 3ucurești, I. K. Jegalin, a oferit vineri seara, în saloanele ambasadei, un coctail cu prilejul celei de-a 50-a -aniversări a ziarului „Pravda“.Au participat membri al C.C. al P.M.R., reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, Uniunii ziariștilor, redactori șefi și

numeroși redactori ai ziarelor centrale și publicațiilor din Capitală, ai Agenției romîne de presă Agerpres, Comitetului de radio și televiziune, corespondenți ai presei străine la București, precum și atașați de presă ai unor misiuni diplomatice.
(Agerpres)

rectoruldin Ministerul Justiției. în această scrisoare Bennett recunoaște că în virtutea legii McCarran el a înființat lagăre de concentrare la Florence, Wickenburg (Arizona), Avon-Park (Florida), Allenwood (Pennsylvania), El Reno (Oklahoma) și Tum Lake (California).Concomitent cu difuzarea acestei scrisori, Hall a făcut o declarație îa care a cerut desființarea acestor lagăre și abrogarea legii McCarran.Existența acestor lagăre, a spus Hall, a constituit un „corolar” logic și firesc al caracterului fascist al a- cestei legi. El a subliniat că este de datoria ministrului justiției nu numai să închidă toate aceste lagăre, ci și să înceteze toate urmăririle pe baza acestei legi.
loc întrucît făptașii sînt siguri că nu vor fi pedepsiți“.

★ALGER 4 (Agerpres). — Atentatele teroriste puse la cale de bandele fasciste ale O.A.S. continuă în Algeria, urmărind, după cum relatează corespondentul din Alger al agenției France Presse, „să dezorganizeze viața administrativă și economică a țării“.Potrivit relatărilor corespondentului, în cursul zilei de joi la Alger și în celelalte orașe algeriene au fost omorîte 14 persoane și rănite grav alte 35. Numai la Alger, la 3 mai au avut loc peste 12 atentate care s-au soldat cu moartea a 13 algerieni.La Oran, ultracolonialiștii din O.A.S. au plasat o bombă cu plastic în interiorii! clădirii unde își are birourile noul prefect al orașului, pricinuind importante pagube materiale.

PARIS 4. — Corespondentul Agerpres transmite : Intensificarea atacurilor teroriste ale bandelor fasciste din O.A.S., atît în Algeria cît și în Franța, a provocat în rîndul opiniei publice franceze vii proteste. La 3 mai, în majoritatea orașelor Franței au avut loc demonstrații și mitinguri de protest în care reprezentanții o- piniei publice franceze au cerut au- torităților să adopte măsuri concrete pentru a pune capăt activității teroriste a fasciștilor din O.A.S.Ca urmare a atacului săvîrșit la 2 mai de teroriștii din O.A.S. asupra muncitorilor docheri din portul Alger, în cursul căruia și-au pierdut viața peste 100 de algerieni, joi a avut loc în portul Rouen o grevă de protest a peste 3000 de docheri francezi. Timp de două ore întregul trafic portuar a fost întrerupt. Au încetat lucrul, de asemenea, muncitorii și funcționarii .Camerei de Comerț. La Saint Denis, în apropiere de Paris, muncitorii și funcționarii de la uzinele de tractoare și automobile „Somua“ au declarat o grevă de protest de o jumătate de oră. Exemplul muncitorilor constructori de camioane și tractoare a fost urmat de muncitorii de la uzinele „Camy“, care, în cadrul unui miting, au condamnat toleranța manifestată de forțele de ordine aflate în Algeria față de asasinii din O.A.S.Mitinguri și demonstrații au avut loc în numeroase centre industriale și culturale ale Franței.Referindu-se la situația care s-a creat în Algeria ca urmare a intensificării fărădelegilor fasciștilor din O.A.S., agenția /șlgerie Presse Service relatează că „sărăcia a devenit generală, iar discriminarea rasială este practicată în mod sistematic.Situația în orașele algeriene se înrăutățește cu fiecare zi care trece. în ultimele zile atacurile bandelor fasciste ale O.A.S. s-au intensificat asupra locuințelor și magazinelor deținute de algerieni. Toate acestea au

Greviștii din Guatemala 
cer demisia dictatorului 

Ydigoras FuentesCIUDAD DE GUATEMALA 4 (A- gerpres). — După cum transmite a- genția Prensa Latina, în Guatemala continuă acțiunile împotriva regimului dictatorial al lui Ydigoras Fuentes. La 2 mai au declarat grevă învățătorii de la școlile primare. Greviștilor li s-au alăturat cadre didactice și studenți ai universității, funcționari, viștii cer Fuentes. feroviari și demisia lui alții. Gre-Ydigoras
0*0

Memorandumul C. C. al Partidului Haksatîncetare a focului, săHANOI 4 (Agerpres). — Comitetul ■Central al Partidului Neo Lao Haksat a dat publicității la memorandum în care Statele Unite și clica lui savan pentru torpilarea lor pașnice și pentru ordinului de încetare aComitetul Central alNeo Lao Haksat, se spune în memorandum, insistă asupra unei noi întîlniri a celor trei prinți laoțieni în scopul creării unui guvern de coaliție națională pe baza acordurilor de la Zürich și Hin Hop. Pentru a se asigura neutralitatea șl dezvoltarea pașnică a Laosului, subliniază memorandumul, primul ministru al guvernului național de coaliție trebuie să fie prințul Suvanna Fumma.C.C. al Partidului Neo Lao Haksat cere Statelor Savannaket

3 mai un condamnă Fumi No- tratative- încălcarea focului.Partidului

ordinul de pună capăt imediat atacurilor împotriva regiunilor eliberate și să-și retragă forțele armate pe pozițiile pe care le ocupau înainte de 3 mai 1961, cînd s-a dat ordinul cetare a focului în Laos.în memorandum se cere, menea, Statelor Unite să amestecul în treburile interne ale Laosului, să înceteze acordarea de ajutor militar grupului Fumi Nosa- van și să evacueze din Laos toți consilierii militari americani, trupele, precum și personalul militar al Tailandei, Vietnamului de sud, Filipinelor și resturile gomindaniste.Memorandumul cheamă întregul popor laoțian să se unească și mai strîns în jurul Comitetului Central al Partidului Neo Lao Haksat și al guvernului regal în frunte cu prințul Suvanna Fumma, să lupte pentru transformarea Laosului într-un stat pașnic și independent.

de în-de. ase- înceteze

LUSAKA (RHODESIA DE NORD) 4 (Agerpres). — Cei 30.000 de mineri africani de la minele de cupru și cobalt din Rhodesia de nord își continuă greva începută la 1 mai. După cum transmit agențiile de presă occidentale, minele din „Centura de cupru” a Rhodesiei de nord, a treia regiune producătoare cupru din lumea capitalistă, încetat total activitatea.Greviștii cer să se pună discriminărilor în ce privește riile și să fie mărită durata concediului plătit. Este inadmisibil, a declarat J. Chisata, președintele sindicatului minerilor africani, ca salariile celor 5.000 de maiștri europeni să totalizeze o sumă mai mult decît dublă față de salariile celor mai bine de 30.000 de mineri africani.

Unite și grupării de la să respecte întocmai
capăt sala-

de și-au

CURSA PÀCII"

ETAPA LEIPZIG-ERFURT

în orașul laoțian SAM NEUA, 6.000 de cetățeni au participat la un miting in 
cadrul căruia au protestat împotriva intervenției Imperialiștilor străini în Laos.

------------- ' ==----------

• La tragerea Loto-Central din 4 mai 
1962, au fost extrase din urnă următoa
rele numere : 67 63 84 85 60 12
70 51 24 20. Premiul special A : 63
85 84 ; Premiul special B : 51
Premiul special C : 24 12 6j

Fond de premii : 658.688 lei.

ERFURT (prin felefon). — „Orașul 
florilor“ cum este denumi) Erfurtul, i-a 
primit ieri într-un cadru sărbătoresc pe 
cicliștii participant la Cursa Păcii. Ei au 
parcurs cei 192 km ai etapei Leipzig- 
Erfurt pe un timp ploios. în general 
cursa n-a avut momente dinamice, 
concuren|ii rezervîndu-și se pare for
jele pentru semietapa de contra timp 
individual care are loc azi. Din filmul 
etapei a lll-a rejinem faptul că fran
cezul Primout a trecut primul prin ora
șul Halle (după o încercare de evadare 
care nu i-a reușit), ' danezul Jorgensen 
și polonezul Zielinski au cîșfigat sprin
turile de la km 60 și respectiv 90. Mai 
dificil în etapa Leipzig-Erfurt a fosf 
punctul de căfărare de la Kyffăuser 
(km 120). Primul a trecut 'Butler (An
glia) urmat de Eckstein (R.D.G.) și Pe
trov (U.R.S.S.). Cicliștii noștri au
cut și ei bine această adevărată pia
tră de încercare : Dumitrescu și 
gier fiind printre primii zece.

Pe străzile Erfurtului plutonul se frag
mentează astfel că 
oraș, cicliștii intră 
dian. Sprintul final

fre-

Fotbal

Zie-
pe stadionul din 

aproape în șir in- 
îl cîștigă ciclistul

sovietic Petrov, urmat de coechipierul 
său Cerepovici, purtătorul tricoului gal
ben, apoi de olandezul Nydam, aus
triacul Ruiner și alți 5 alergători printre 
care și Gh. Rădulescu sosit pe locul 9 
în același timp cu învingătorul (5 ore, 
17 minute, 36 secunde). Ceilalți aler
gători romîni au sosit la mici diferenfe 
de cîștigător în ordinea următoarea : 
Ziegler (11), Cosma, Moiceanu, Șelaru, 
Dumitrescu.

Azi are loc etapa a IV-a (204 km) în
tre Erfurt și Jena. 47 km va fi etapă 
contra timp individual, iar după amiază 
între Jena și Karl-Marx-Stadt — semi- 
etapă cu plecarea în bloc (157 km).Clasamentul general1. Cerepovici (U.R.S.S.)2. Ampler (R.D.G.) la 2' dam (Olanda) la 3' 04".tre cicliștii romîni este Aurel Șelaru pe locul 7, ia 3' 34". Gabriel Moiceanu ocupă locul 9 la 3' 45”.Pe echipe conduce U.R.S.S., urmată de R. D. Germană, R. P. Polonă, R. P. Romînă și Belgia.

I. DUMITRIU

Rebelii laoțieni caută sprijin I.a-Seul și TokioSEUL 4 (Agerpres). — Fumi Nosavan, unul din conducătorii grupării rebele de Ia Savannaket, se a- flă într-o vizită o- ficială de cîteva zile în Coreea de Sud. Potrivit relatărilor agenției U.P.I., el a avut convorbiri cu Pak Cijan Hi, conducătorul juntei militare din Coreea de sud, cu șeful serviciului de .spionaj al Coreei de sud și alte oficialități, cărora le-a făcut o expunere asupra situației din Laos, cerîn- du-le sprijin pentru „cauza“ grupării pe care o reprezintă.După terminarea vizitei din Coreea de sud, Fumi Nosavan va pleca la Tokio.
individual : 13hl2'10"; 30'; 3. Nij- Primul din-

a

Selecționata n-a corespunsspectatori au pă-Peste 30.000 derăsit ieri seara tribunele stadionului Republicii, dezamăgiți de jucătorii din selecționata categoriei A. întîlnind echipa Gremio (Brazilia), ei au pierdut jocul cu 5—2. Dar nu atît scorul cît stilul de joc al echipei noastre a nemulțumit pe spectatori. într-un vădit contrast cu meciurile frumoase ale echipei noastre de juniori din U.E.F.A., seniorii un fotbal șablon, poi, căutînd pînă ziția cea mai favorabilă de tras la poartă. înaintașii, pe lîngă faptul că au ratat numeroase ocazii de a marca, au fost deposedați cu ușurință de minge de către apărătorii brazilieni. Oaspeții, pe care îi cunoaștem de anul trecut, au practicat un

cu pase lungi, între-

cadrul Turneului au practicat ieri lent, cu pase îna- la exasperare po-

fotbal simplu, cu pase lungi, între- cînd în viteză pe apărătorii noștri, marcînd aproape nestingheriți cele cinci goluri care le-au adus victoria.Jocul amical de ieri, din cadrul pregătirilor pentru alcătuirea unei echipe reprezentative, a dat antrenorilor posibilitatea să constate o serie de deficiențe pentru înlăturare trebuie depuse mari.Echipa trebuie orientată joc modern, rapid și eficace.Singurul jucător care s-a remarcat ieri seară a fost Pîrcălab. N-au corespuns deloc Ivan, complet depășit într-un meci iute și tehnic, și Dridea — lent și ineficace în postul de centru atacant.

Ziarul italian „CORRIERE 
DELLA SERA“ a publicat 
un reportaj semnat de Pie
ro Ottone, în care autorul 
scrie între altele :

„Mă aventurez într-o ex
pediție : pornesc să vizitez 
locuințele săracilor din 
Londra. Pentru aceasta nu 
trebuie să merg prea mult: 
douăzeci de minute cu ma
șina.

Plec de la South Ken
sington, cartier elegant cu 
blocuri frumoase, mobilate 
cu obiecte antice și de va
loare, cu magazine lumi
noase, cu parcuri liniștite. 
Traversez magicul City, 
unde bancherii fac afaceri 
de sute de mii lire ster
line, uneori cu milioane, 
și iată-mă la Stepney, car
tierul cocioabelor“, 
locuiesc muncitorii și

se zărește nici un semn de 
viafă. Străzile, inundate de 
praful pe care-l ridică vîn- 
tul, sînt pustii. în spatele 
zidurilor cenușii se ascun
de mizeria. Insofitorul meu 
îmi indică o clădire mai 
întunecată și mai sinistră 
decîf cele din jur : iată 
prima etapă a călătoriei

scaune deteriorate, 
puri unsuroase, 
oale. Camera este 
și întunecoasă. „I 
soțul meu 
tea“ — îmi spune. Altfel 
n-am putea dormi tofi o- 
dată : avem cinci copii, cel 
mare are 12 ani“... Am bă
tut la o ușă de la etajul

dula- 
farfurii, 
umedă 

Noroc că 
lucrează noap- 

îmi spune.

Răsfoind presa străină

a căror eforturispre un

C. M.

unde 
do

cherii portului... Am pă
truns în Anglia lui Charles 
Dickens, adică am făcut un 
salt înapoi de 100 de ani. 
Este un cartier urît. Oa
menii au construit aici de-a 
valma, în a doua jumătate 
a secolului 18, fabrici, de-.

■ pozite, magazine, locuințe: 
clădiri întunecate și apăsă
toare, cu pereții îngălbe
niți și înnegriți de fum, cu 
șiruri lungi de ferestre pă
trate, în spatele cărora nu

noastre — îmi spune. A- 
colo, înăuntru, trăiesc 600 
de persoane.

Clădirea se numește 
Blackwall Building — sau 
casa cu ziduri negre. Este 
duminică dimineață și tofi 
trebuie să fie acasă. Pă
trundem într-un antreu cu 
perefii goi, trecem prin- 
fr-un coridor întunecat și 
rău mirositor la sfîrșitul că
ruia se află un fel de spă
lătorie. O femeie aduce 
apa în găleată : locuințele 
n-au apă.

Insofitorul meu o cu
noaște și o întreabă dacă-l 
putem vizita locuinfa. O- 
cupă o cameră și o bucătă
rie. Bucătăria este mică șl 
tixifă cu mobile vechi :

mînă. 
un du- 
explică 
deschis

doi. O altă bucătărie unde 
n-am găsit decît cîțiva co
pii mici, palizi și murdari : 
unu! ghemuit pe un scaun, 
altul pe podea, altul cu o 
coajă de pîine în

Am luat de aici 
lap vechi — îmi 
locatarul care ne-a
— un muncitor electrician. 
Peretele era mucegăit și 
umed.

— Pătrunde apă din 
partea cealaltă.

— Și proprietarul ? Omul 
dă din umeri.

— Ce chirie plătiți ?
— Două sterline și jumă

tate pe săptămînă.
— Și de ce nu vă 

fafi ?
— N-avem unde.

mu'

...Părăsim casa cu pereții 1
negri. Ce-am văzut pînă j
acum — îmi spune însoți- ;
torul meu — este un ade- j
vărat confort pe lîngă ceea I
ce vom vedea“. j

Intr-adevăr, în Old Mon
tagne Street interioarele ;
sînt mai sărăcăcioase, mai j
murdare și mai aglome- ;
rate. 5

Tn călătoria mea prin car- ) 
tierele muncitorilor londo- 5 
nezi, am văzut o mizerie j 
neagră. Pentru acești oa- ) 
meni care trăiesc îngrămă- > 
difi după zidurile cenușii, 5 
viaja este o condamnare ; 
fără drept de apel. O Io- >
cuinjă omenească consfi- > 
fuie o minune. „Aștept de > 
14 ani o locuință mai bună > 
— îmi spune un docher. ? 
Sofia mea suferea de ini- ? 
mă, nu putea urca scările. ? 
Anul trecut a murit. Locu- > 
infă nouă n-am și nici nu > 
voi avea“, >

Este o situație generală. ? 
După cum amintea zilele ? 
trecute Hugh Gaitskell, (li- ? 
derul partidului laburist — 
N, R.), în Anglia aproxima- / 
tiv 3.000.000 de oameni \ 
trăiesc în asemenea con- •’ 
diții“. >
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Tratativele de dezarmare
de la GenevaGENEVA 4 (Agerpres). — Comitetul celor 18 state pentru dezarmare întrunit vineri în cea de-a 31-a ședință plenară continuă discutarea măsuriloi’ legate îndeosebi de prima etapă a dezarmării.Arătînd că autorii planurilor de dezarmare au de-a face cu o problemă foarte complicată, delegatul Nigeriei a încercat, după cum a spus el în cuvîntarea sa, să apropie pozițiile U.R.S.S. și S.U.A. și să reducă deosebirile care există între documentele prezentate de aceștia.Reprezentantul Indiei a recomandat ca cele două părți să dea dovadă de „elasticitate” în pregătirea măsurilor cu privire la dezarmare.Referindu-se la propunerea puterilor occidentale ca în primele etape ale dezarmării să fie reduse mijloacele de transportare la țintă a armei nucleare numai cu un anumit procent și nu să fie lichidate cu desăvîrșire, delegatul Cehoslovaciei a subliniat că sînt necesare nu jumătăți de măsură, ci măsuri hotărîte, așa cum prevede proiectul de tratat al U.R.S.S., care ține seama de cerințele de securitate ale tuturor țărilor.Discursul reprezentantului S.U.A. a fost consacrat, după cum s-a exprimat el, explicării în continuare a măsurilor prevăzute de planul american.Reprezentantul Uniunii Sovietice, V. A. Zorin, a acordat principala atenție problemei reducerii forțelor armate și armamentelor clasice, precum și problemelor privind controlul în prima etapă a dezarmării.Atît în ce privește măsurile prevăzute în capitolele corespunzătoare

ale proiectului sovietic de tratat, ca și în privința tuturor celorlalte măsuri, a declarat el, guvernul sovietic a urmat neabătut principiul dezarmării echilibrate, care să excludă posibilitatea creării unor avantaje militare pentru tru vreun grupV. A. Zorin a mai în ceea ce de transportare a armelor nucleare, ci și în domeniul reducerii armamentelor clasice, propunerile Statelor Unite sînt foarte departe de a înlătura povara înarmărilor și de a diminua primejdia izbucnirii unor conflicte militare.Vorbind apoi despre prevederile proiectului sovietic de tratat referitoare la reducerea bugetului militar și a alocărilor în scopuri militare, Zorin a arătat că reducerea alocărilor militare trebuie să se facă corespunzător cu măsurile de dezarmare prevăzute pentru prima etapă.V. A. Zorin a expus în continuare articolele proiectului sovietic de tratat referitoare la asigurarea securității statelor chiar de la începerea procesului de dezarmare.în încheierea cuvîntării sale, V. A. Zorin a criticat poziția Statelor Unite și a Marii Britanii, de a se eschiva de la un angajament direct darea armei armei mașinii militare a statelor în termenul cel mai scurt.Următoarea ședință plenară a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare va avea loc la 7 mai.
■ -ii'.'." * ; .

vreun stat sau pende state.subliniat că nu nu- privește mijloacele

și cinstit cu privire la lichi- mijloacelor de transportare a nucleare, distrugerea totală a nucleare, lichidarea totală a

Sesiunea Comisiei Economice 0. N. U pentru EuropaGENEVA 4. — De la trimisul special Agerpres, N. Puicea : La ședința din 4 mai a Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa, care s-a desfășurat sub conducerea președintelui celei de-a 17-a sesiuni a C.E.E., Gogu Rădulescu, au continuat discuțiile.Discuțiile din cadrul ședinței de dimineață au fost foarte vii, înfrun- tîndu-se puncte de vedere diferite. Numeroși delegați, printre care delegații țărilor socialiste și alții, au sprijinit dezvoltarea și întărirea activității C.E.E., în timp ce o serie de delegați occidentali, printre care cei ai Franței, Norvegiei, S.U.A. și alții, s-au străduit să minimalizeze importanța activității C.E.E.La ședința de dimineață au luat cuvîntul reprezentanții R. S. Cehoslovace, Austriei, Norvegiei, Angliei, R. P. Romîne, Belgiei și U.R.S.S.Vorbind în numele delegației R. P. Romîne, Iacob Ionașcu a spus între altele : Comisia Economică O.N.U. pentru Europa a devenit singurul organism economic european unde sînt reprezentate țări cu sisteme economice și sociale diferite.După ce a subliniat existența a numeroase posibilități care pot da un mai mare conținut activității comisiei, delegatul romîn a subliniat : Delegația noastră consideră că una din sarcinile cele mai urgente ale C.E.E. este aceea de a întări activitatea Comitetului pentru problemele industriei și produsele de bază. 'Animată de convingerea că există

largi posibilități de dezvoltare și întărire a activității C.E.E., delegația romînă va acorda tot ajutorul necesar măsurilor îndreptate spre acest scop.în ședința de după-amiază, C.E.E. a fost vizitată de U Thant, secretarul general provizoriu al O.N.U. Gogu Rădulescu, președintele celei de-a 17-a sesiuni a Comisiei Economice pentru Europa, i-a urat în numele C.E.E. bun venit și a salutat totodată prezența la ședință a dr. B. R. Sen, director general al F.A.O., și a lui Eklund, directorul general al Agenției internaționale pentru energia atomică. Sînt convins, a spus Gogu Rădulescu, că exprim sentimentele tuturor, mulțumind secretarului general provizoriu al O.N.U. care, cu toate că se află pentru scurt timp la Geneva, a găsit posibilitatea de a fi în mijlocul nostru.în cuvîntarea se, U Thant a subliniat, printre altele, rolul Comisiei Economice pentru Europa în direcția cooperării europene, a cooperării regionale în sectoarele cheie ale economiei.Luînd apoi cuvîntul B. R. Sen, directorul general al F.A.O, a spus : înainte de a trece la problemele de interes general, aș dori să menționez un important eveniment ce a avut loc anul trecut și anume primirea Romîniei în rîndurile membrilor F.A.O. Sîntem bucuroși de a avea Romînia printre membrii noștri.
■o® o————

Vizita lui G. S. Titov la Washington
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

La 3 mai pilotul cosmonaut sovietic 
Gherman Titov a avut o întrevedere 
cu cosmonautul american John 
Glenn la Academia de științe a 
S.U.A. întrevederea dintre cei doi 
cosmonauți a decurs într-o atmos-

Popoarele condamnă experiențele
nucleare desfășurate de S. U. A.pu- ziarul „NEW YORK TIMES“ pentru faptul că sprijină experiențele cu arma nucleară. Voi continua ca și pînă acum să lupt pentru pace, declară Cueby.

0 Subliniind că S.U.A. nu vor să a- 
jungă la o înțelegere cu privire la de
zarmare, cunoscutul ziarist indian Singh 
scrie în ziarul „National Herald“ : „Fără 
îndoială că nimeni din cei care i-au au
zit pe reprezentanții americani oficiali 
la Geneva nu și-a putut forma convin
gerea că Statele Unite intenționează să 
ducă tratative serioase pentru dezar
mare“.

• Ziarul „New York Times" blică o serie de scrisori ale cititorilor săi care condamnă cursa înarmărilor nucleare desfășurată de guvernul american.Carl Barrs din statul Pennsylvania scrie că hotărîrea de a efectua experiențele nucleare nu a fost dictată de considerente de securitate militară. Trebuie să recunoaștem, a adăugat el, că această hotărîre reprezintă „o victorie a acelor cercuri care se pronunță pentru intensificarea războiului rece“.Denis Cueby din orașul Canton (statul New York) critică energic
Vie indignare față de intenția S. U. A. de a efectua 

explozia unui dispozitiv nuclear în Cosmos

cu informația despre planul american care prevede explozia unui dispozitiv termonuclear la o altitudine de cîteva sute de mile deasupra Pacificului, anunță corespondentul din Melbourne al agenției U.P.I.'Oamenii simpli sînt îndreptățiți să întrebe dacă nu cumva experiențe de proporții atît de mari, efectuate în pragul necunoscutului, se pot dovedi extrem de periculoase pentru viață.

feră cordială. Apoi Titov și Glenn 
au vizitat Washingtonul.

In clădirea Congresului, Titov a 
fost întîmpinat de M. Mansfield, li
derul majorității din senat, și de 
John McCormack, președintele Ca
merei reprezentanților.

în încheierea vizitei sale în capi
tala Statelor Unite, Gherman Titov 
a trecut pe la Institutul Smithsonian 
unde a fost primit de Lennard Car
michael, directorul institutului. După 
vizitarea orașului, G. S. Titov s-a 
îndreptat spre Casa Albă. John Ken
nedy l-a primit pe pilotul cosmo
naut sovietic în prezența lui A. F. 
Dobrînin, ambasadorul U.R.S.S. în 
S.U.A., și a cosmonautului american 
John Glenn.

La 3 mai pilotul cosmonaut sovie
tic G. S. Titov, care a sosit la 
Washington pentru a participa la 
sesiunea Comitetului internațional 
pentru cercetarea spațiului cosmic, 
a luat cuvîntul, împreună cu cos
monautul american John Glenn, 
o conferință de presă organizată 
Academia Națională de Științe 
S.U.A.

DIVERGENTE INTRE PARTICIPANT!! IA SESIUNEA
CDNSILIULUI N. A. T. 0. DE LA ATENA

la la a

LONDRA 4 (Agerpres). — într-un articol redacțional, scris pe un ton neobișnuit de aspru, ziarul englez „YORKSHIRE POST’, care de obicei sprijină politica guvernului S.U.A., arăta la 3 mal că dacă Statele Unite îșl vor duce la îndeplinire planurile privind experiențele nucleare la o mare înălțime, „ele vor pierde simpatia multora dincioșl prieteni dintre cel mal creai lor’. Subliniind

că aceste planuri nu pot fi justificate în nici un fel, ziarul scrie : „Trebuie să ne punem întrebarea cu toată seriozitatea șl neliniștea, dacă nu cumva americanii pierd orice simț al măsurii*.*MELBOURNE 4 (Agerpres). — Ziarul australian „HERALD’ exprimă, într-un editorial publicat la 3 mai, o profundă îngrijorare în legătură
-O 9 O--------------

ATENA 4 (Agerpres). — In cursul zilei de 4 mai au avut loc două consfătuiri secrete ale miniștrilor afacerilor externe ai țărilor membre ale N.A.T.O., cu participarea miniștrilor de război.Din primele știri șl comentarii de presă rezultă că între principalele puteri ale blocului N.A.T.O. există divergențe serioase într-o serie de probleme. Blocul franco-vestgerman se opune cu hotărîre reglementării problemei Berlinului occidental și insistă asupra transformării N.A.T.O.

în cea de-a patra putere nucleară. Numeroase alte state ca Norvegia sau Belgia nu sînt de acord nici măcar cu discutarea acestei probleme, iar S.U.A. și Anglia o privesc prin prizma hotărîrii lor de a avea mai departe ultimul cuvînt în ceea ce privește folosirea armei atomice în cadrul N.A.T.O. Toate acestea au determinat, printre altele, ziarul „L’Aurore" să tragă concluzia că „dezbaterile Consiliului Atlantic se desfășoară într-o atmosferă de discordanță accentuată“.
NEW YORK 4 (Agerpres). — După 

cum anunjă corespondentul din Phi
ladelphia al agen/iei Associated 
Press, dr. William Davidson, condu
cătorul secției de fizică a Colegiului 
Haverford, a anunțat la 3 mai că pă
răsește Statele Unite în semn de pro
test împotriva cursei înarmărilor și 
efectuării de către Statele Unite a 
experiențelor nucleare. Subliniind că 
dorește să desfășoare o activitate de 
cercetări științifice în scopuri pașnice, 
Davidson a declarat că în S.U.A. el

Izoleze „efe activi- 
pregătirile perma- ;; 
unei exterminări 1n i)

snu poate să se 
tatea legată de 
nente în vederea 
masă". O societate care se pregă
tește în vederea exterminării oame
nilor, a spus el, nu poate păstra va
lorile umane.

După părerea lui Davidson, Statele 
Unite trebuie să dea dovadă in pre' 
zenf de inijiativă în domeniul dezar
mării „nu prin vorbe despre dezar
mare, ci prin încetarea experimen
tării bombelor",

Cititorii ziarului american „Chronicle“ au fost solicitați să-și spună părerea cu privire la o serie de declarații făcute în legătură cu hotărîrea S.U.A. de a relua experiențele nucleare în atmosferă.83 la sutăcei anchetați au sprijinit declarația în care se spunea : „Continuarea experiențelor poate spori pericolul izbucnirii războiului în urma unor acțiuni lipsite de k răspundere".

din

„Vrem să creștem, 
nu vrem să ne trans
formăm în cenușă !” 
— stă scris pe pan
cartele purtate de 
această femeie care 
a demonstrat recent 
cu copiii el la New 
York pentru Interzi
cerea armelor ato
mice.

PRÄGA’. La 3 mai s-a 'deschis la 
Plzen festivalul „Primăvara muzi
cală". Festivalul a fost deschis cu 
un concert de muzică de cameră la 
care și-au dat concursul Elena 
Dima-Toroiman, Nicolae Florei și 
pianistul Corneliu Gheorghiu, soliști 
ai Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne, oaspeți ai festivalului 
„Primăvara la Praga".

MOSCOVA. Dr. Subandrio, locțiitor al ministrului prim și ministrul afacerilor externe al Indoneziei, a făcut la 4 mai o vizită ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko. între dr. Subandrio și Andrei Gromîko a avut loc o convorbire caldă, prietenească. La 4 mai dr. Subandrio a făcut o vizită lui Rodion Malinovski, ministrul apărării al U.R.S.S.
GENEVA. La 3 mai a avut, loc la Geneva inaugurarea noului sediu al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (U.I.T.) lizată a O.N.U. U.I.T. țări membre, printre Romînă.

organizație specia- cuprinde 113 care și R. P.
s-au întrunit Belgiei,La 3 mai reprezentanții Franței, Germaniei oc-LONDRA.la Londra Danemarcei, cidentale, Italiei, Greciei, Olandpi, Norvegiei, Suediei și .Angliei — principale puteri maritime ale Europei occidentale — pentru a discuta problemele ridicate de măsurile discriminatorii practicate de S.U.A. față de aceste state în domeniul transporturilor maritime. S-a hotă- rît adoptarea unei „acțiuni colective“ împotriva S.U.A., ca urmare a practicilor discriminatorii folosite de companiile americane.

PARIS. Personalul care deserveș
te aerodromurile celei mai mari so-

PARIS. La marea adunare organizată de Confederația Generală a Muncii cu prilejul zilei de 1 Mai.
--------------------------------------- ------------------------------------- ------------------ .................................................-—-------------------- ------------------- ■■

Represiunile guvernului 
franchisé împotriva 

minerilor din AsturiaMADRID 4 (Agerpres). — Guvernul franchist încearcă să împiedice extinderea marii greve pe care au declarat-o minerii din Asturia. în acest scop se recurge la felurite mijloace — arestarea greviștilor, împrăștierea demonstrațiilor etc. La Bilbao au fost azvîrliți în stradă 6.000 de muncitori de la șantierele navale, care declaraseră o grevă de solidaritate cu minerii din Asturia și concomitent ceruseră majorarea salariilor. După cum anunță agenția L’ Union Française d’Information, autoritățile franchiste au închis uzina constructoare de vagoane din Bea- sain (provincia Guipuzcoa). Ca pretext a servit greva a 3.000 de muncitori și funcționari ai acestei uzine, declarată la 28 aprilie. Agenția a- nunță că în ultimele zile la Beasain au fost arestați cîțiva muncitori.
----- O® O-----

Vizita delegației d& ziariști 
romini in Austria

VIENA 4 (Agerpres). — Delegația 
de ziariști romîni în frunte cu Nes
tor Ignat, președintele Uniunii Zia
riștilor din R. P. Romînă, care vi
zitează Austria la invitația guver
nului federal, după ce a fost pri
mită de ministrul Afacerilor Exter
ne, Bruno Kreisky, de șeful presei 
federale, dr. Mezuik, și a vizitat 
în capitala Austriei cîteva instituții 
de cultură, a plecat într-o călătorie 
prin țară.

Ziariștii romîni au vizitat reacto
rul atomic de la Seibersdorf, hidro
centrala de la Kaprun, complexul 
sportiv în pregătire pentru jocurile 
olimpice din iarna anului 1964 de 
la Innsbruck, uzinele siderurgice 
„Voest”.

In cursul zilei de vineri, ziariștii 
romîni au avut întrevederi cu pre
ședintele Uniunii sindicatelor din 
Austria, Franz Olah, ministrul Co
merțului și Reconstrucției, Fritz 
Bock, și alte personalități.

In cinstea delegației, ministrul 
R. P. Romîne la Viena, dr. Victor 
Dimitriu, a oferit în seara zilei de 
4 mai un cocteil.

CURTEcietăți franceze de transporturi aeriene, „Air France", a declarat la 4 mai o grevă de 24 de ore. Greviștii revendică majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.
BOGOTA. De peste 70 de zile continuă greva muncitorilor de la fabricile de fibre artificiale „Selanes“ din orașul Kali, aparținînd capitaliștilor nord-americani. Greviștii cer majorarea salariilor și încetarea concedierilor ilegale. Participant la grevă s-au instalat în corturi în jurul fabricii. Guvernul columbian a trimis împotriva greviștilor trupe, care au înconjurat și au blocat complet orășelul de corturi al greviștilor.
TEL AVIV. In Izrael continuă ' creșterea prețurilor. Prețurile la unele medicamente au crescut cu 100—120 la sută.
PARIS. Partizanii păcii din Franța au aflat cu deosebită satisfacție că renumitului luptător pentru pace Pablo Picasso i. s-a decernat Premiul International Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare“. Consiliul național al păcii din Franța a adresat o telegramă de felicitare lui Pablo Picasso.
TOKIO. în noaptea de 3 spre 4 mai, la cîțiva kilometri de Tokio, a avut loc una din cele mai mari catastrofe feroviare din istoria Japoniei. S-au ciocnit trei trenuri. Ciocnirea s-a produs, după cum a recunoscut și Sogo, directorul căilor ferate de stat din Japonia, datorită sistemului defectuos de organizare a transporturilor feroviare. Potrivit da-

STIRtelor preliminare, pînă acum s-au înregistrat 148 de morți și circa . 400 de răniți, dintre care 190 foarte grav.
: . 1 h ; • i I ;. ’. ; i : . .

ANKARA, Sub lozinca „Cerem de lucru“, aproximativ 7.000 de muncitori constructori, au organizat la 3 mai, la Ankara, ' în ciuda interdicției autorităților, o ; demonstrație de protest împotriva creșterii continue a șomajului în țară. Poliția n-a putut împiedica pe demonstranți. Abia. în fața ; parlamentului : ei 1 au fost opriți de subunități militare.

Manifestații antifasciste în PortugaliaROMA 4 (Agerpres). — Portughezii sfidează pe Salazar, scrie ziarul „Unita". în orașele Lisabona, Oporto, Almada, Cova de Pietade, Tortozendo și Tondela ziua de 1 Mai a fost sărbătorită prin demonstrații de stradă. Ca răspuns la chemarea partidului comunist și a altor partide ale frontului antifascist, mii de cetățeni au participat la demonstrațiile care au fost cele mai puternice din ultimii ani din Portugalia.După cum subliniază ziarul, arestările preventive operate de autorități pentru „intimidarea" demonstranților, amplasarea în orașe de
------------O® c>

mari unități militare — toate acestea nu au făcut pe democrații portughezi să dea înapoi.La Lisabona, demonstrațiile s-au desfășurat într-o atmosferă de stare de asediu, continuă „Unita". Sute de polițiști și jandarmi au fost postați în punctele centrale ale orașului. Circulația în centru a fost întreruptă. Pe acoperișurile unor clădiri guvernamentale au fost instalate mitraliere. Cu toate aceste măsuri, atît dimineața cît și seara au avut loc puternice demonstrații.Ziarul subliniază că aceste demonstrații dovedesc creșterea mișcării antifasciste în Portugalia.cării antifasciste

ELISABETHVILLE. Ch'ombe, care trebuia să se întoarcă joi la Leopoldville pentru a continua. tratativele cu primul ministru Adoula, a anunțat că își „amînă“ plecarea pentru „o dată ulterioară”. „Amî- narea“ anunțată de Chombe constituie în mod evident o încercare de a tergiversa cît mai mult posibil rezolvarea problemei katangheze.
HAGA. Agenția Reuter anunță că la 4 mai noi întăriri militare olandeze alcătuite din artilerie antiaeriană, detașamente de parășutiști și „unități speciale" au fost trimise în Irianul de vest. Efectivul acestor întăriri este de cel puțin 850 de soldați.
NEW YORK. „După aproapo un secol de la Proclamația ds emancipare și adoptarea Amendamentului al 13-lea la Constituția S.U.A., scrie revista americană „Look“ într-un editorial consacrat situației negrilor din S.U.A., cei 19 milioane de negri continuă să lupte pentru drepturi pe care majoritatea celorlalți a- merlcanl le consideră ca de la

Milioane de oameni ai muncii din
în luptă pentru drepturile

I?. F. G,
lorBONN 4 (Agerpres). — De la începutul anului și pînă în prezent peste 10 milioane de muncitori și funcționari din Germania occidentală, sau mai mult de jumătate din numărul salariatilor, au cerut sporirea salariilor. Printre aceștia sînt muncitorii din industria metalurgică, minerii, constructorii, tipografii, muncitorii din industria chimică, a- limentară etc. Funcționarii de la căile ferate, de la poștă și telecomunicații și o serie de instituții de utilitate publică au cerut de asemenea sporirea salariilor. 87 la sută din minerii din regiunea Saar au votat pentru începerea unei greve generale în sprijinul revendicărilor cu privire la. mărirea salariilor.Autoritățile și unii lideri sindicali se opun din răsputeri luptei greviste a oamenilor muncii. La München, după ce muncitorii constructori au votat pentru începerea gre-

vei, liderii sindicali au hotărît să amîne greva sub pretext că încep noi tratative cu patronii.Muncitorimea vest-germană luptă, de asemenea, împotriva politicii înarmărilor duse de guvernul de la Bonn, împotriva „legislației excepționale" pregătită de acesta pentru a~ introduce în Germania occidentală un regim de muncă forțată. Astfel, metalurgiștii din Coburg, tex- tiliștii din Nordhorn, feroviarii din Freiberg au ținut recent mitinguri împotriva cursei înarmărilor și împotriva adoptării legilor excepționale. De 1 Mai, oamenii muncii din Germania occidentală au demonstrat sub lozincile „Jos arma rachetă și 
politica lui Strauss !", „Să fie crea
tă o zonă denuclearizată în centrul 
Europei!“, „Jos legislația excepțio
nală !”, „Cerèm intensificarea măsu
rilor de protecție a muncii I”.
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Puternice demonstrații antiimperialiste 
Dominicanăîn RepublicaSANTO DOMINGO 4 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că în ultimele zile tn Republica Dominicană au avut loc puternice demonstrații populare antiamericane, cum și împotriva regimului lui pre? 

Ydl-

1 lap-slno înțelese“. Referin'du-se la tul că în S.U.A. segregația rasială continuă să delimiteze ca un zid pe negri de albi, revista arată că pentru cei mal mulți negri americani „a obține o slujbă și a o păstra reprezintă probleme de proporții gigantice". „Ca negru — scrie revista — posibilitățile de a fi șomer sînt cam de trei ori mai mari decît cele ale unui alb",

goras Fuentes, președintele Guate- malel.La Santiago, al doilea oraș ca importanță din Republica Dominicană, relatează U.P.I., demonstranții s-au adunat în fața Serviciului de informații al S.U.A. strlgînd lozinci antlamerioane. El au aruncat cu pietre în clădire șl au spart toate geamurile.După cum anunță agenția Reû- ter, la Santo Domingo, trei zile consecutiv grupuri de demonstranți, în special studenți, au manifestat în fața ambasadei Guatemalel, cerînd ' ruperea relațiilor cu această țară și expulzarea ambasadorului guatemalez. Studenții protestează, între altele, împotriva. respingerii de către Ydigoras Fuentes a unul protest a- dresat de Federația studenților dominicani împotriva reprimării acțiunilor studenților guatemalezi.

Răscoală antiguvernamentală 
in venezuelaCARACAS 4 (Agerpres). — După lui Betancourt. Răscoala, la care cum anunță agențiile occidentale de participă trupele de infanterie ma* presă, în dimineața zilei de 4 mai garnizoana militară a bazei maritime Carupano, a doua ca importanță din Venezuela, s-a răsculat împotriva guvernului. Răsculații cupat orașul împreună cu punctele strategice aparținînd tuia. Potrivit agenției UnitedInternational, toate comunicațiile cu orașul cucerit de răsculați au fost întrerupte. Agenția Associated Press relatează că în proclamația dată publicității de către trupele răsculate se afirmă că „forțele armate doresc restabilirea în Venezuela a unei democrații reale", împotriva actualului regim dictatorial al președinte-

au o- toate aces- Press

rină din oraș, este, potrivit aceleiași agenții, „cea mai puternică mișcare armată din ultimii doi ani împotriva guvernului“.Potrivit agenției U.P.I., guvernul a dat ordin de urgență tuturor trupelor terestre, maritime și aeriene să înăbușe răscoala.în același “timp, după rum anunță agenția U.P.I., în capitala Venezue- lei, Caracas, au avut loc în cursul nopții de 3 mai tulburări antiguvernamentale. Poliția a deschis focul împotriva populației. Corespondentul din Caracas al agenției Associated Press relatează că pe străzi
le orașului au avut loc lupte.
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