
Proletar! din toate țările, unîfl-vă!
Utemiști și tineri de la sate!
Urmînd exemplul comuniștilor, fiți fruntași ai recoltelor 

bogate, un factor activ în popularizarea experienței înaintate 
și în extinderea metodelor de lucru ale fruntașilor 
în agricultură!
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LUCRĂRILE CONSFĂTUIRII FRUNTAȘILOR IN AGRICULTURĂ

tovarășuluiCuvîntarea
Gh. G h e o r g h i u-D

Tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Munci

toresc Romîn și Guvernul Republicii 
Populare Române, în preajma începerii 
muncilor agricole din primăvara și vara 
anului 1955, au convocat această consfă
tuire de lucru la care participă : primii- 
secretari și secretari ai comitetelor regio
nale și raionale de partid care au sarcina 
de a conduce întreaga muncă politică și 
organizatorică din regiunile și raioanele 
respective și a desfășura o largă muncă 
politică de masă, pentru a mobiliza în
treaga țărănime muncitoare, în vederea 
bunei organizări și desfășurări a munci
lor agricole din acest an; președinți de 
sfaturi populare regionale, raionale și co
munale, organe locale ale puterii de stat, 
care, sprijinindu-se pe masele largi ale 
țărănimii muncitoare, vor trebui să orga
nizeze, ca adevărați gospodari, îndeplini
rea la timp și în bune condiții a tu
turor muncilor agricole; oameni de 
știință din agricultură, ingineri și tehni
cieni agronomi, organizatori ai producției 
agricole, îndrumători și sfătuitori ai ță
rănimii muncitoare în aplicarea meto
delor agrotehnice înaintate ; cadre con
ducătoare, tehnicieni și muncitori fruntași 
din gospodării agricole de stat și din sta
țiuni de mașini și tractoare, care au un 
rol de mare însemnătate în ridicarea ni
velului tehnic al agriculturii și în trans
formarea socialistă a satului; preșe
dinți de gospodării colective și de înto
vărășiri agricole, brigadieri, colectiviști 
fruntași, elemente înaintate ale țărănimii 
noastre muncitoare, care, prin buna orga
nizare a muncii în comun au obținut re
colte bogate la hectar, demonstrînd prin 
exemplul lor, superioritatea agriculturii 
socialiste; țărani muncitori cu gospo
dării individuale, fruntași ai recoltelor 
bogate, oameni vrednici care folosesc me
tode agrotehnice înaintate și dovedesc mi
lioanelor de țărani individuali că dacă 
muncesc pămîntul cu pricepere, obțin re
colte îmbelșugate. (Aplauze).

Scopul acestei consfătuiri este ca, folo
sind experiența pozitivă dobîndită în or
ganizarea și desfășurarea muncilor agri
cole în anii 1953 și 1954, să stabilim îm
preună o serie de măsuri practice pentru 
executarea în bune condiții a muncilor 
agricole în anul 1955, spre a obține o pro
ducție sporită la hectar, o creștere 
considerabilă a producției agricole glo
bale și a producției de cereale-marfă.

Această consfătuire dă posibilitate par- 
ticipanților veniți din toate colțurile ță
rii să facă un larg schimb de experiență 
cu privire la conducerea, organizarea și 
îndrumarea producției agricole și la apli
carea celor mai bune metode de lucrare 
a pămîntulu; și de îngrijire a plantelor 
pentru a obține recolte mari la hectar.

Consfătuirea noastră și măsurile prac
tice pe care le vom stabili în vederea 
muncilor agricole din acest an, trebuie 
să constituie un mijloc puternic de mo
bilizare a tuturor organelor de partid și 
de stat, a întregii țărănimi muncitoare, a 
tuturor celor ce muncesc în agricultură, 
la lupta pentru obținerea unei recolte mai 
mari decît în anii de pînă acum. (Aplauze).

Consfătuire^ pe țară a fruntașilor în 
producția agricolă care a avut loc anul 
trecut, urmată de consfătuiri și demons
trații practice pe regiuni, raioane și co
mune, a dat bune rezultate în mobiliza
rea oamenilor muncii din agricultură în 
vederea sporirii producției agricole. Sîn- 
tem convinși că și consfătuirea aceasta 
va da rezultate pozitive.

Realizarea unor recolte bogate la toate 
culturile in 1955 depinde în bună parte de 
rezultatele obținute în desfășurarea lucră
rilor agricole încă din toamna anuluj 1954 
și de măsurile luate în timpul iernii.

Datorită mobilizării activului de partid 
și al sfaturilor populare și efortului oa
menilor muncii din agricultură, campania 
agricolă din toamna anului 1954 a avut 
ca rezultat efectuarea unui volum de lu
crări agricole mai mare ca oricînd.

Au fost arate peste 6 milioane hec
tare ; o suprafață de 3,4 milioane hectare 
a fost însămînțată cu culturi de toamnă, 
din care cu grîu și secară 3,2 milioane 
hectare, cea mai mare suprafață care s-a 
însămînțat pînă acum la noi în țară cu 
aceste valoroase culturi. Față de anul 
1953, suprafața însămînțată cu culturi de 
toamnă în anul 1954 este cu aproape 300 
mii hectare mai mare.

însămînțările de toamnă au fost execu
tate într-un timp scurt de cca. 4 săptă- 
mini, ele fiind terminate în cea mai mare 
parte a țării la data de 10 noiembrie.

în toamna anului 1954 însămînțările 
s-au efectuat în condiții agrotehnice su
perioare anilor trecuți. A fost pusă la dis
poziția țărănimii muncitoare cantitatea 
de aproape 25 mii tone semințe de soi. 
S-a însămînțat cu mașina în rînduri o su
prafață de aproape 1,4 milioane hectare. 
Pentru a se asigura o recoltă sporită la 
hectar s-au aplicat pe suprafețe mult 
mai mari decît în anii trecuți, gunoi de 
grajd și îngrășăminte chimice.

Cele 3.400.000 hectare semănate cu cul
turi de toamnă sînt acum bine dezvoltate 
și înfrățite.

Faptul că în toamnă am arat pentru 
culturile de primăvară o suprafață de 
peste 2 milioane și jumătate hectare, ne-a 
creat condiții favorabile ca lucrările agri
cole de primăvară să fie executate în ter
men mai scurt și în bune condiții și 
să obținem în anul acesta recolte mari 
la hectar.

Aceasta dovedește că țărănimea noastră 
muncitoare nu numai că a înțeles impor
tanța arăturilor de toamnă, dar le și apli
că din ce în ce mai larg.

La gospodăriile agricole colective și în
tovărășirile agricole, stațiunile de mașini 
și tractoare au efectuat în campania de 

toamnă un volum de lucrări mai mare 
decît în anii trecuți și de calitate mal 
bună. De asemenea, țărănimea munci
toare cu gospodării individuale. într-aju- 
torîndu-se, a folosit mai bine uneltele și 
atelajele proprii.

Pentru buna desfășurare a muncilor 
agricole în anul acesta, partidul și gu
vernul au luat în cursul iernii măsuri 
menite să asigure repararea din timp a 
tuturor tractoarelor și mașinilor agricole 
existente în S.M.T.-ur; și gospodării de 
stat. De asemenea, au fost aprovizionate 
cu combustibil și materiale, atelierele do 
fierărie din comune și sate pentru a pu
tea repara din vreme întregul utilaj agri
col al țărănimii muncitoare. Ca urmare 
S.M.T.-urile și țăranii muncitori sînt pre
gătiți pentru a începe, cu toate forțele, 
lucrările agricole de primăvară.

Mai avem de arat în primăvară peste 3 
milioane hectare, iar de însămînțat mai 
mult de 6 milioane hectare ; toate aceste 
lucrări trebuie însă făcute în termenul 
cel mai scurt și în cîț mai bune condi
ții agrotehnice, folosind experiența frun
tașilor în agricultură și sfaturile ingineri
lor și tehnicienilor agronomi.

Măsurile pentru sporirea producției 
agricole în anul 1955 se bazează pe pre
vederile proiectului de Directive ale Con
gresului al II-lea al partidului cu privire 
la dezvoltarea agriculturii în următorii 
2-3 ani, proiect care va fi supus dezba
terilor congresului.

Pentru aplicarea în viață a hotărîrii ple
narei lărgite din august 1953 a Comite
tului Central, partidul și guvernul au luat 
o serie de măsuri economice, tehnice și 
organizatorice, menite să ducă la spori
rea producției agricole în vederea îmbu
nătățirii continue a aprovizionării popu
lației cu produse agro-alimentare și a in
dustriei ușoare șj alimentare cu materii 
prime agricole.

încă din toamna anului 1953 au fost 
mărite investițiile în agricultură, iar în 
anul 1954 volumul acestora a ajuns la 
peste 1,8 miliarde lei. în anii 1953-1954 
agricultura a primit un număr de 5.820 
tractoare, 1.750 batoze pentru treieratul 
păioaselor, 615 combine autopropulsate, 
2.777 secerători-legători, precum și alte 
mașini și unelte agricole.

în anul 1955, investițiile în agricultură 
se vor ridica la cca. 2 miliarde 800 mi
lioane lei, urmînd ca agricultura să fie 
înzestrată în cursul anului acesta cu încă 
2.540 tractoare. 4.370 pluguri de tractor, 
1.585 semănători pentru cereale, 1.600 se
cerători-legători, 1.200 batoze, precum și 
alte mașini și unelte agricole.

O atenție deosebită s-a dat producției 
de mașini și unelte agricole necesare gos
podăriilor țărănimii muncitoare. Astfel, 
în anul 1954 au fost produse 17.000 plu
guri cu tracțiune animală, 3.000 prășitoare 
cu tracțiune animală, 1.277 semănători, 
precum și un număr mare de sape, seceri, 
coase, furci etc.

O parte din acestea au fost cumpărate 
de țărani, fie în mod individual, fie aso- 
ciați, iar o parte din unelte și mașini au 
fost puse la dispoziția țărănimii munci
toare prin cele 3.800 centre de închiriat 
mașini care funcționează pe lîngă coope
rativele sătești.

Pentru anul 1955 se prevede a se pro
duce 41.000 pluguri cu tracțiune animală, 
24.400 prășitori cu tracțiune animală, 
30.000 grape cu colți, 5.700 semănători.

Țărănimea muncitoare primește din 
partea statului democrat-popular, credite 
acordate în condiții avantajoase. în anul 
1955 volumul creditelor acordate țărăni
mii muncitoare crește cu 300 la sută față 
de 1954. Pentru a înlesni gospodăriilor a- 
gricole colective, întovărășirilor și țăra
nilor muncitori cu gospodării individuale 
procurarea de credite, a luat ființă la 
începutul acestui an Banca Agricolă care 
și-a început activitatea.

Creșterea investițiilor în agricultură, în
zestrarea ei cu un număr din ce în ce mai 
mare de tractoare, mașini și unelte agri
cole șl ajutorul acordat țărănimii munci
toare, au permis ca în anul 1954 să se 
realizeze progrese în dezvoltarea agricul
turii, obținîndu-se o producție globală de 
9 milioane tone cereale.

înzestrarea agriculturii noastre cu trac
toare și mașini agricole perfecționate a 
fost posibilă datorită faptului că regimul 
democrat-popular a dat o mare atenție 
industriei grele și în primul rînd indus
triei constructoare de mașini creată în 
anii puterii populare ceea ce constituie 
o mare victorie și mîndrie a poporului 
romîn. Partidul și guvernul vor duce și 
în viitor o politică fermă, neabătută de la 
principiile marxist-leniniste de construire 
a economiei socialiste, dezvoltînd continuu 
industria grea, baza dezvoltării întregii 
economii naționale și izvorul bunei stări 
a poporului muncitor. (Aplauze puternice).

Tovarăși,
în cadrul consfătuirii noastre s-au dis

cutat pe larg măsurile tehnico-organizato- 
rice care trebuie luate pentru buna or
ganizare și desfășurare a muncilor agri
cole în primăvara și vara anului 1955. 
Fruntași; în agricultură, inginerii și teh
nicienii agronomi, oamenii de știință din 
agricultură au arătat ce metode agroteh
nice au folosit pentru a obține recolte bo
gate Ia hectar, ce imense posibilități de 
sporire a producției are fiecare țăran in
dividual, fiecare întovărășire agricolă, fie
care gospodărie colectivă și gospodărie de 
stat, dacă lucrează bine pămîntul, alege 
bine s'ămînța și însămînțează la timp, în
grijește cum trebuie culturile și strîrige 
recolta în timp scurt și fără pierderi.

Rezultatele obținute în anul 1954 în spo
rirea producției la hectar la o serie de 
culturi și în special recolta bună de po
rumb, precum și producțiile mari obținute 
de fruntașii în agricultură, așa cum au 

arătat tovarășii, care au luat cuvîntul în 
această consfătuire, dovedesc că este pe 
deplin posibil să realizăm în anul acesta 
producții mari la toate culturile și mai 
ales la grîu, porumb, cartofi, sfeclă de za
hăr, floarea-soarelui. Să ne concentrăm 
toate eforturile pentru a obține în anul 
1955 o recoltă de 10 milioane tone de grîu 
și porumb, o producție medie pe țară de 
cel puțin 2.000 kg. porumb la hectar. 
(Aplauze puternice).

Sporirea producției de cereale este lu
crul cel mai important în dezvoltarea 
agriculturii. Rezolvarea problemei cerea
lelor este condiția principală pentru dez
voltarea tuturor celorlalte ramuri ale agri
culturii și pentru îmbunătățirea continuă 
a alimentației populației. Mai mult grîu 
și porumb înseamnă hrană mai multă 
pentru populație ; mai mult porumb, orz, 
ovăz, înseamnă mai mult nutreț pentru 
vite, înseamnă mai multe posibilități de a 
crește porci și păsări, înseamnă mai multă 
carne, lapte, grăsimi, ouă, piei, lină și 
multe altele.

în agricultura țării noastre, porumbul 
ocupă un loc de frunte. Puține plante 
răsplătesc atît de bine munca cultivato
rului, cum răsplătește porumbul. El poate 
fi folosit pentru hrana oamenilor, poate 
fi folosit ca furaj pentru creșterea și în- 
grășar&a animalelor, ca materie primă 
importantă în industria de amidon, glu- 
coză, spirt și altele.

L_ noi în țară, porumbul se cultivă da 
la începutul secolului al XVIII-lea și s-a 
răspândit foarte repede, după cum se vede 
din datele următoare :

1862—1866
1896—1900
1901—1915

978.800 hectare
1.990.600
2.101.200 „

După primul război mondial, suprafe
țele cultivate cu porumb pe teritoriul 
țării noastre au crescut astfel :

1920 2.526.000 hectare
1930 3.430.800 „
1940 3.875.500

Suprafețele cultivate cu porumb au 
ajuns pînă la aproape 40 la sută din 
suprafața arabilă totală a țării. Romînia 
deține primul loc în Europa și al treilea 
loc în lume în cultura porumbului.

Acest lucru nu este întîmplător. Condi
țiile de climă și sol din țara noastră sînt 
favorabile culturii porumbului; avem 
pămînturi fertile, călduri care ajută creș
terea, ploi de vară care ajută legatul și 
toamne prielnice coacerii și recoltării po
rumbului.

Care au fost producțiile medii pe țară 
la hectar obținute în trecut la cultura po
rumbului? Ele au variat în funcție de 
condițiile de climă și au reprezentat re
colte medii între 940 și 1.395 kg. anual, 
calculate pe perioade de cîte 10 ani. Dar 
s-au realizat de multe ori, pe suprafețe 
întinse, recolte anuale medii de peste 2.000 
kg. porumb la hectar, deși pămîntul se 
muncea cu mijloace tehnice înapoiate. 
Iată, de pildă, producția la hectar obți
nută în unii ani pe întreaga suprafață a 
unor județe:

Județul Anul
Producția medie 

la hectar
Ilfov 1906 2.258 kg. la hectar

1912 2.273 » » fi
1913 2.153 ,» fi w

Ialomița 1906 2.220 ft n 91
Vlașca 1906 2.115 w fi 99

Aceste trei județe sînt incluse în regiu
nea București.
Brăila
Covurlui

1913 2.153 kg. la hectar
1914 2.108 „ „ „
1914 2.070 „ „ „

Aceste două județe sînt incluse în regiu
nea Galați.

Dacă înainte cu 40 de ani se obțineau 
pe suprafețe de sute de mii de hectare 
producții de peste 2.000 kg. la hectar, cu 
atît mai mult putem obține recolte mai 
mari de 2.000 kg. porumb la hectar astăzi, 
cînd pămîntul aparține celor ce muncesc, 
cînd statul condus de clasa muncitoare în 
alianță cu țărănimea muncitoare pune la 
dispoziția agriculturii tractoare și mașini 
perfecționate, iar științele agricole au fă
cut progrese însemnate.

în decursul a peste două secole de cînd 
se cultivă porumbul ca plantă principală 
de cultură, țăranii noștri au acumulat o 
uriașă experiență în cultura porumbului, 
experiență transmisă din tată în fiu.

încă la mijlocul veacului trecut, marele 
patriot și om de știință, Ion Ionescu de la 
Brad, a studiat temeinic această expe
riență, căci el considera felul cum mun
cește țărănimea drept „știință și artă” și 
spunea că munca ei „face ca pămîntul să 
rodească, ca vitele să se înmulțească și ca 
toată lumea să se hrănească din rodul 
ostenelilor sale”. Pe baza experienței de 
muncă a țăranilor el a stabilit o serie de 
reguli agrotehnice, din care unele își păs
trează întreaga lor valoare și în zilele 
noastre. în lecțiile și lucrările sale din 
anul 1867, vorbind despre cultura porum
bului, el a subliniat importanța arături
lor de toamnă și a arătat că: „porumbul 
cere să fie pămîntul gunoit mult și bine, 
el nu se teme de îngrășare... bine este să 
se semene în linii cu semănătoare” (adică 
așa cum spunem noi astăzi, să se semene 
în rînduri).

Comisia trimisă în februarie 1873 de 
minister la ferma-model de la Brad, or
ganizată de Ion Ionescu de la Brad, pentru 
a constata rezultatele abținute de acesta, 
arată că „păpușoii semănați în linie și 
cuiburi au produs mai mult decît cei se
măn ați din aruncătură și că Ionescu de

ej
la Brad este foarte dispus a generaliza 
semănatul în linii, avînd întreitul avan
taj de a-i cultiva cu mașinile, de a do- 
bîndi roade mai multe și de a întrebuința 
sămînță mai puțină”.

Ion Ionescu de la Brad a arătat prin ex
periențele pe care le-a făcut la această 
fermă-modei sporurile mari de recoltă de 
porumb ce se obțin prin folosirea lucră
rilor raționale în cultura acestei plante. 
Prin semănatul porumbului cu mașina în 
rînduri a obținut 2.120 kg. porumb la hec
tar, față de 1.413 kg. obținute pe terenul 
unde porumbul a fost semănat prin îm- 
prăștiere, și 3.658 kg. la hectar, cînd po
rumbul a fost semănat cu mașina în rîn
duri, într-un pămînt bine îngrășat. El a 
arătat prin aceasta rolul hotărîtor pe 
care-1 au metodele agrotehnice avansate 
în obținerea recoltelor mari de porumb.

Din păcate însă, oamenii de știință din 
agricultură, inginerii și tehnicienii agro
nomi n-au mers cu consecvență pe calea 
deschisă de Ion Ionescu de la Brad, n-au 
studiat îndeajuns experiența bogată și în
delungată a țărănimii noastre în cultiva
rea porumbului, nu s-au preocupat să 
generalizeze această experiență, să elabo
reze reguli și metode noi agrotehnice în 
raport cu condițiile concrete din diferitele 
regiuni ale țării.

în ciuda importanței porumbului în eco
nomia țării noastre, Ministerul Agricul
turii și organele de planificare, influen
țate de o serie de teorii greșite ale unor 
specialiști, teorii dăunătoare economiei na
ționale și intereselor țărănimii muncitoare, 
au mers pe linia reducerii suprafețelor în
sămânțate cu porumb.

Nu s-a ținut seama că porumbul, prin 
multiplele sale calități nutritive, nu poate 
fi comparat aproape cu nici o altă plantă, 
fiind o cultură de bază în creșterea ani
malelor și sporirea productivității lor. Po
rumbul este unnl din cele mai valoroase 
furaje concentrate pentru hrănirea anima
lelor și în special pentru îngrășarea por
cilor; cocenii de porumb, însilozați sepa
rat de știuleți, asigură o bună hrană sucu
lentă pentru animale și în special pentru 
vacile de lapte.

Iată cum au evoluat suprafețele semă
nate cu porumb, între anii 1943-1953:

1948 3.673.000 ha.
1949 3.452.000 ha.
1950 2.853.000 ha.
1951 2.871.000 ha.
1952 2.960.000 ha.
1953 2.887.000 ha.

Din analiza cifrelor de mai sus rezultă, 
că suprafețele semănate cu porumb au scă
zut an de an, ajungînd ca suprafața se
mănată în 1953 să fie mai mică decît 
aceea din 1948 cu aproape 800 mii hectare.

între anii 1948—1953, s-au însămînțat 
mai puțin cu aproape 3.500.000 ha. po
rumb. Dacă această suprafață ar fi fost 
cultivată cu porumb, realizînd producții 
medii de numai 1000 kg. la hectar, s-ar fi 
putut îrigrășa în acești ani un număr de 
7 milioane porci cu o producție de peste 
700.000 tone carne și grăsimi. Dacă s-ar fi 
realizat însă o producție medie de 2.000 
kg. porumb la hectar, — așa cum au rea
lizat de fapt numeroase gospodării colec
tive și zeci de mii de țărani muncitori, — 
cu porumbul recoltat de pe aceste supra
fețe s-ar fi putut îngrășa un număr de 
14 milioane de porci, care să dea o produc
ție de aproape un milion și jumătate tone 
came și grăsimi.

Desigur că suprafețele arătate mai sus 
s-au cultivat cu plante tehnice, legume 
etc., totuși rezultatul economic a fost mult 
mai mie decît dacă ele s-ar fi cultivat 
în cea mai mare parte cu porumb.

Restrîngerea suprafețelor cultivate cu 
porumb a dăunat și creșterii animalelor ; 
din această cauză populația țării a pri
mit în acești ani, nu numai mai puține ce
reale ci și mai puțină came, lapte, brîn- 
zeturi, ouă, păsări și alte produse animale.

Extinzând suprafețele semănate cu po
rumb și depunînd toate eforturile pentru 
sporirea producției la hectar, putem ob
ține o producție globală de porumb și o 
producție-marfă suficientă atît pentru aco. 
perirea consumului jntem și creșterea ani
malelor, cît și pentru export.

în primăvara anului 1954, partidul și gu
vernul au luat măsuri să se mărească 
suprafețele însămînțate cu porumb. Ast
fel, în anul 1954 s-au însămînțat 3,2 mi
lioane hectare cu porumb, iar în urma 
întoarcerii grînelor compromise în timpul 
iernii, această suprafață s-a mărit cu 
200.000 ha., însămînțîndu-se cu peste 
500.000 ha., mai mult decît în anul 1953.

Datorită eforturilor depuse de oamenii 
muncii din agricultură care au știut să 
folosească condițiile naturale favorabile, 
precum și ajutorului tehnico-material acor
dat de stat, am obținut în anul 1954 o 
producție globală de peste 6 milioane tone 
porumb, ceea ce înseamnă o recoltă me
die, pe țară, de aproape 2.000 kg. la hec
tar. Multe regiuni și raioane au realizat 
producții medii la hectar cu mult mai 
mari.

Este drept că organele Ministerului Agri
culturii și Silviculturii, care se ocupă cu 
evaluarea recoltelor, precum și unii spe
cialiști cu munci de răspundere din cadrul 
ministerului, au prezentat guvernului și 
partidului date mai mici privind recolta 
de porumb.

Biroul Politic al partidului s-a ocupat 
îndeaproape de această problemă și a or
ganizat o verificare a evaluării producției 
de porumb. Această verificare s-a făcut 
într-un număr de peste 1.100 comune de 
pe tot cuprinsul țării. Rezultatul acestei 
verificări a arătat că în cea maj mare

(Continuare în pag. IÎ-a)

Cuvîntarea
tovarășului dr. Petru Groza
Tovarăși și tovarășe,
Am ascultat cu toții, cu atenție glasul 

Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn și al Guvernului Republicii 
Populare Romîne prin expunerea amplă, 
cuprinzătoare, documentată a președintelui 
Consiliului de Miniștri, iubitul nostru to
varăș Gh. Gheorghiu-Dej. Din această ex
punere ne-am ales cu învățături, întocmai 
cum din discuțiile acestei consfătuiri 
ne-am ales cu multă înțelepciune. (Aplauze 
puternice).

Privind sala, impresionează înainte de 
toate compoziția ei, oamenii care în aceste 
trei zile au dus aceste discuții. Avem aici 
pe fruntașii producțiilor bogate, țărani din 
gospodării colective, din întovărășiri, 
muncitori din gospodăriile de stat, din 
S.M.T.-uri, țărani muncitori cu gospodării 
individuale; alături de ei ajutători în 
munca lor agricolă, tehnicieni, ingineri. 
Avem aici și pe reprezentanții științei 
noastre însuflețiți și ajutați de înaintata 
știință sovietică. Tov. Traian Săvulescu, 
președintele Academiei R.P.R. prof. univ. 
Gh. Ionescu Sisești ca și toți ceilalți care 
sînt prezenți aci — pot privi cu mîndrie 
la țărănimea muncitoare, fiind că își pot 
da seama că sufletul și mințile țăranilor 
muncitori sînt un pămînt roditor pentru 
sămânța aruncată în el de știință. 
Brațul și mintea țărănimii noastre 
muncitoare sînt călite în munca pămîntu
lui, în lupta pentru pîine, luptă pe care 
o cunoaște din moși strămoși, din vremea 
cînd țăranul muncitor nu era stăpînul 
acestui pămînt ci sclavul lui.

Eliberarea poporului nostru de sub jugul 
fascist și de sub jugul moșieresc a făcut 
ca sclavul de ieri al pămîntului, să devină 
stăpînul lui. Am văzut din discuțiile din 
această sală că țăranul muncitor devenit 
stăpîn a urcat o treaptă mare pe scara 
înaintării și dezvoltării, a făcut un salt 
uriaș.

Acest salt se manifestă sub diferite as
pecte. întîi de toate prin conștiința înaltă 
și nivelul tehnic de care au dat dovadă 
acești țărani muncitori în munca si expe
rimentările lor. Am ascultat cu bucurie 
cum unul dintre țăranii muncitori partici
pant la consfătuire spunea că și-a con
struit la el acasă o mică stațiune experi
mentală, un mic laborator,, ca să-și lu
creze mai bine pămîntul. Este impresio
nantă această rîvnă a țăranului muncitor 
de a-și adînci cunoștințele, de a contribui 
la dezvoltarea științei noastre.

Se desprinde pe urmă o atitudine po
litică, un înalt nivel politic. Țăranii mun
citori, așa cum am auzit din aceste dis
cuții, leagă tot mai mult munca lor de 
teren, realizările lor, de hotărîrile celor 
care conduc acest popor, de hotărîrile 
Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, de hotărîrile Consiliului de 
Miniștri, conștienți de necesitatea unei 
munci organizate și conduse de către un 
stat major închegat, conduse de către forja 
conducătoare a acestui popor. Ajutorul de 
zi de zi, de ceas de ceas acordat țără
nimii muncitoare de clasa muncitoare 
prin furnizarea de unelte și mașini, prin 
sfaturi și învățături, care prin ziare și 
broșuri, prin conferințe la căminele cul
turale pătrund pînă în locuințele celor 
mai modești țărani, iată ceea ce s-a des
prins îmbucurător, iată temeiul încrede
rii țărănimii muncitoare în conducere. Ță
ranul muncitor știe că această conducere 
este a lui șl că ea îi ascultă glasul.

Așa se întărește alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare, 
alianță fundamentală în statul nostru de 
democrație populară. Alianța aceasta poate 
să fie ajutată de entuziasm dar ea se în
temeiază de asemenea pe interesul indi
vidual al fiecăruia, pe un calcul economic, 
legat totodată de interesul obștesc. Acest 
lucru l-a explicat cu prospețime la con
ferința noastră bătrînul țăran muncitor 
Gheorghe Gheorghiu care spune : „Munca 
mea este averea mea, dar ea este tot
odată o avuție națională”.

Ridicarea țărănimii muncitoare pe o 
treaptă mai înaltă se desprinde și din câș
tigarea cunoștințelor agrotehnice de către 
țărani. Ei au pătruns importanța mare pe 
care o are aplicarea pe teren a acestei 
științe înaintate. întrebările care s-au pus 
aici, arătau setea țăranului nostru munci
tor de a cunoaște tot mai multe, dinamis
mul care îl împinge și pe el spre perspec
tive mari, spre urcarea de treipte înalte, 
pe calea dezvoltării în folosul lui, al ce
lorlalți țărani muncitori, al nostru, al tu
turora.

Ceea ce se desprinde mai departe din 
munca acestor trei zile este entuziasmul 
care se manifestă în fiecare cuvînt auzit 
aici, în fiecare întrebare pusă, în fiecare 
critică făcută, încrederea în cauza mare 
pe care noi cu toții o slujim, cauza cons
truirii socialismului. (Aplauze).

Scopul acestei consfătuiri este limpede : 
angajarea unei mari bătălii pentru' a cîș- 
tiga pîine mai multă și mai bună, pentru 
toți cei care muncesc, pîine fără de care 
nu putem exista. Același bătrîn ță
ran de care am pomenit mai sus spu
nea așa de frumos : „Fără pîinea pe care 
o cîștigăm noi nu trăiesc nici eu, țăran, 

nu trăiesc nici muncitorii în fabrici șî 
uzine, nu trăiesc nici funcționarii din bi
rouri, nu zboară în văzduh nici avioanele, 
nu străbat apele nici submarinele”. Iată 
o exprimare plastică despre importanța 
pîinii în viața noastră. în conștientul fie
căruia se reflectă și trăiește măreția a-i 
cestui țel.

Țăranul muncitor nu mai vorbește —> 
așa cum spunea un alt vorbitor —< 
numai în numele lui. El vorbește 
în numele celor mulți care lucrează și 
în numele realizărilor lor. Unul dintre 
dvs. spunea că după ce s-a scurs un an de 
zile de la prima consfătuire, el vorbește 
aici cu încredere mai mare, fiind că nu 
mai vorbește numai în numele lui, ci și 
în numele altora.

Am ascultat aici, de asemenea, cum 
vorbea tovarășa Curtu din Semlac: „Cred 
că la anul vom fi aici de 10 ori mai 
mulți de oît sîntem astăzi în această 
sală”. Iar într-o conversație pe care am 
avut-o de dimineață cu prietenul nostru 
Traian Săvulescu, dînsul a adăugat: 
„Astăzi sîntem 1.000, miine vom fi 10.000, 
poimîine vom fi 100.000 „și pe urmă vom 
fi atîtea sute de mii că nu-i vom mai 
putea aduna la consfătuiri, pentru că nu 
vor mai încăpea nu numai în sala aceasta 
dar nici în întreg Bucureștiul”. (Aplauze). 
Și va fi minunat să ne întîlnim pe tere
nul de muncă, degajați de multele griji pe 
care ni le pricinuiește orice început greu. 
Am putea spune chiar de pe acum: La 
revedere țărani muncitori, la revedere 
tehnicieni, savanți din acest sector, la re
vedere pe câmpurile scumpei noastre pa-* 
trii.

Noi vom face tot posibilul ca totul să 
pătrundă dincolo de aceste ziduri spre 
toate meleagurile acestei țări, dar vom 
face ’ndeosebi tot posibilul — și aceasta 
este o datorie, o sarcină a noastră — ca* 
chemarea Partidului Muncitoresc Romîn, 
a Comitetului său Central și a Guvernu
lui să fie auzită de toată lumea, să fie 
auzită cu același interes, cu care noi 
am ascultat-o în această sală. Așa va 
fi realizată și puternica mobilizare a în
tregii țărănimi muncitoare și a tuturor 
celor care o ajută în munca ei, spre a 
realiza ceea ce ni se cere — o produc
ție globală de cel puțin 10.000.000 tone 
de grîu și porumb și minimum 2.000 kg. 
porumb boabe la hectar.

Obiectivul este fixat. în luptă vor fi 
greutăți, dar greutățile sînt inerente 
luptei, și, dragi tovarăși și tovarășe, de 
multe ori greutatea luptei te îndîrjește și 
te face luptător, lipsa de greutăți te mo
leșește. Așa cum spunea țăranul munci
tor Gheorghe Gheorghiu, pămîntul este 
greu, e înțelenit, e tare. Dar aceasta l-a 
îndârjit pe prietenul nostru și l-a făcut 
să declare de la tribună, cu semeție a- 
proape : „Sapa mea, plugul meu, nu ru
ginesc ; brațele mele nu obosesc și eu 
chem la întrecere pe toți voinicii”.

Pămîntul are dușmanii lui, el are bu
ruieni, are viermi, are fel de fel de in
secte care îl necăjesc, îi strică fața și el 
așteaptă să-i venim întru ajutor. Lenea 
este complicele dușmanilor pămîntului. 
Cînd însă pornești la muncă și tai mai 
adine cu plugul, adâncești sapa mai tare și 
pui mîna pe aceste buruieni și le smulgi, 
pămîntul îți este recunoscător, el pro
duce ceea ce aștepți de la el și devine 
mai bun.

Dragi tovarăși, ar mai fi multe de spus 
în urma acestor trei zile de lucru ale 
noastre. Noi, cei din generația noastră, am 
trăit multe furtuni însă am trăit și zile 
senine de realizări. Aceste zile, sînt unele 
din cele mai frumoase, fiindcă ele consti- 
tue un bilanț al muncii și al eforturilor 
oamenilor muncii, a acelor care muncesc 
la orașe și sate în această țară, în cei 10 
ani de zile de cînd țara noastră a fost eli
berată de către marea și puternica noa
stră vecină și de glorioasa Armată So
vietică. (Vii aplauze).

Au fost bogați în roade acești 10 ani, 
— iată sentimentul pe care eu îl înregi
strez în urma acestui bilanț. Aceasta însă 
nu trebuie să ne amețească și să ne facă, 
să devenim îngîmfați, ci trebuie sj ne 
oblige la mai multă muncă, la mai multe 
eforturi, la o mai mare dragoste de patrie.

Avem în fața noastră o lupta grea îm
potriva dușmanilor. Dușmanii noștri sînt 
acei miliardari, ațâțători la război, care zi 
și noapte uneltesc contra muncii pașnice 
a popoarelor iubitoare de pace, care zi și 
noapte caută unelte cu care să distrugă 
roadele muncii popoarelor de pe tot în
tinsul pămîntului, să distrugă munca noa
stră a celor din lagărul păcii. Sînt apoi 
sateliții lor, sînt agenții lor ascunși înă
untrul țării noastre, acei șerpi veninoși 
care răspîndesc diferite svonuri. Iată 
dușmanul. Față de acest dușman nu tre
buie să ne adormim vigilența, așa cum 
nici în munca pe care o ducem pe ogoare 
nu trebuie să oprim lupta noastră împo
triva dușmanilor culturilor, ci trebuie să 
împlântăm sapele mai adînc și să nu lă
săm să ruginească plugurile. '

Tovarăși, este o vorbă veche: „La sfîr- 
șit se va vedea ce a fost la început”. La 
vară la seceriș, la toamnă, la cules, vă- 
zînd rodul muncii noastre ne vom da 
seama ce a fost la începutul acestei cam
panii. De aceea să fim gata, să plecăm la 
această luptă, luptă care nu este numai 
pentru pîine, ci este lupta păcii, cea mai 
frumoasă dintre toate luptele. (Aplauze 
prelungite, toți se ridică in picioare).
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parte din regiuni și raioane, recoltele me
dii au fost peste 2.000 kg. porumb la hec
tar, iar în unele regiuni și raioane au de
pășit și 3.000 kg. la hectar.

Iată cîteva din aceste regiuni și raioane:
Producția Producția

Regiunea medie Regiunea medie
la hectar la hectar

București 2.900 Cluj 2.800
Craiova 2.600 Galați 2.100
Oradea 2.850 Suceava 1.850

Producția Producția
Raionul medie Raionul medie

la hectar la hectar

Cărei 2.700 Adj ud 2.100
Sînnicolaul Mare 3.000 Bacău 1.900
Caracal 3.100 Tg. Frumos 1.700
Slobozia 3.100 Botoșani 2.500
Roș. de Vede 2.650 Salonta 2.800
Mizil 2.450 Marghita 3.700
Negru Vodă 1.750 Luduș 3.350
Brăila 2.300 Găești 2.700

Aceste rezultate sînt confirmate de ur
mătoarele fapte :

Planul de colectări la porumb s-a reali
zat în bune condiții; țărănimea munci
toare și-a predat aproape în întregime și 
restanțele de cote din anii trecuți, achi- 
tîndu-se cu cinste de obligațiile față de 
stat.

Producătorii agricoli aduc spre vînzare 
pe piața orașelor și centrelor industriale 
cantități însemnate de porumb, mălai, 
porci, păsări și alte produse agricole.

S-a realizat aproape în întregime pla
nul de colectări, contractări și achiziții la 
carne, și în special la carne de porc.

Pe piața țărănească s-au înregistrat scă
deri de prețuri la mălai, care se vinde în 
multe locuri sub prețul de stat, scăderi 
sensibile de prețuri la came, ouă și alte 
produse.

Pe baza faptelor de care am vorbit sîn- 
tem îndreptățiți să considerăm că evalu
area făcută de organele Ministerului Agri
culturii și Silviculturii este necorespun
zătoare.

Ca urmare a sporirii producției agri
cole, în primul rînd a producției de po
rumb, eîștigurile țăranilor muncitori au 
fost mai mari decât în anii precedenți. 
După date preliminare, producătorii agri
coli au cumpărat în anul 1954 față de 1953 
cu 17 la sută mai multe țesături de bum
bac, cu 30 la sută mai multă îmbrăcă
minte, cu 35 la sută mai multe fire de 
bumbac, cu 22 la sută mai multe articole 
de fierărie de uz sătesc, cu 18 la sută mai 
multe articole metalice de uz agricol, ou 
78 la sută mai mult ciment, cu 53 la sută 
mai mult var, de peste 2 ori mai mult car
ton asfaltat, cu aproape de 3 ori mai multe 
cărămizi și cherestea. în sate, se con
struiesc tot mai multe case de locuit, adă
posturi pentru animale și alte construcții 
gospodărești.

Pe deasupra tuturor evaluărilor, cele 
arătate de dv. în consfătuire cu privire la 
rezultatele ce le-ați obținut în producția 
de porumb, vorbesc de la sine împotriva 
atitudinii de neîncredere în posibilitățile 
sporirii producției agricole, atitudine de
mobilizatoare manifestată de unii specia
liști.

însuși planul de producție la porumb 
pe 1955, desfășurat pe întreaga țară, alcă
tuit de Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii sub influența unor astfel de specia
liști, este prea mic față de posibilitățile 
existente.

Să ne referim numai la ceea ce au ară
tat aci cîțiva tovarăși în legătură cu 
această problemă.

Tov. Covaci Sigismund, prim-secretar al 
comitetului raional de partid Cărei, a ară
tat că deș; an de an obțin recolte mari 
de porumb, iar în anul trecut au obținut 
în medie 2.700 kg. la hectar, totuși mi
nisterul a planificat pentru anul 1955 pen
tru acest raion o producție de numai 1.450 
kg. Este de remarcat că consfătuirea frun
tașilor din producție din raion, la care au 
participat țărani muncitori din toate co
munele, n-a fost de acord cu această pla
nificare ci a hotărît să lupte pentru obți
nerea unei producții de 2 ori mai mare, 
adică de peste 3.000 kg. la hectar. Cu care 
plan trebuie Să fim noi de acord și să-l 
susținem ? Cu planificarea birocratică fă
cută de minister, sau cu planul pe care 
și l-au propus oamenii muncii din agri
cultură, pe baza cunoașterii propriilor lor 
posibilități? Fără îndoială, că trebuie să 
fim de acord și să susținem inițiativa crea
toare a țărănimii muncitoare din raionul 
Cărei. (Aplauze prelungite).

Despre astfel de planificări birocratice 
au vorbit și tovarășii din Regiunea Auto
nomă Maghiară, care au arătat că raionul 
Tg. Mureș, față de planul de 1.450 kg. po
rumb la hectar pe 1954 a obținut o pro
ducție de 2.200 kg.; totuși ministerul a 
găsit de cuviință să-l planifice și în acest 
an tot cu 1.450 kg. la hectar.

Tovarăși,
în fața oamenilor muncii din' agricul

tură stg anul acesta sarcina deosebit de 
însemnată de a produce o recoltă îmbel
șugată la toate culturile și în special de 
a produce 10 milioane tone grîu și po
rumb, de a obține o producție medie pe 
țară de cel puțin 2.000 kg. porumb la 
hectar.

Este oare posibil să obținem încă în 
anul acesta o astfel de recoltă? La această 
întrebare putem să răspundem cu toată 
încrederea că în condiții climaterice 
normale este pe deplin posibilă obținerea 
unei asemenea recolte.

Dovada o avem în minunatele rezultate 
obținute în anul 1953 și mai ales în anul 
1954 de mii și mii de țărani muncitori, 
maiștri ai recoltelor bogate din gospodării 
colective, din întovărășiri agricole, din 
gospodării individuale, de numeroși mun
citori agricoli din unele gospodării de stat 
ca și de oameni de știință și colaboratori 
științifici pe cîmpurile experimentale ale 
stațiunilor de cercetări științifice.

Am ascultat cu toții aci cuvintul mul
tor fruntași în producție, care ne-au ară
tat cum au muncit pentru a obține re
colte bogate. Din experiența lor, fiecare 
avem ceva de învățat.

Tovarășul Mărginean Nichita, țăran 
muncitor ’cu gospodărie individuală din 
comuna Sucutard, raionul Gherla, ne-a 
arătat că a îngrășat bine pămîntul, a ales 
sămință bună și i-a făcut proba de ger
minație, a semănat în cuiburi așezate în 
pătrat șj a prășit cultura de porumb de 
trei ori. Muncind astfel, el a obținut de 
pe un hectar o producție de 5.700 kg. po
rumb. Oricare țăran muncitor poate exe-
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cuta aceste lucrări și poate obține astfel 
de recolte.

Tovarășul Anghel Dumitru, președintele 
întovărășirii agricole din satul Ulești, 
raionul Urziceni, ne-a arătat că la cultura 
porumbului a obținut 6.300 kg. la hectar 
pe o suprafață de 18 ha., iar la floarea- 
soarelui a obținut o producție medie de 
1.850 kg. la hectar.

întovărășiții și-au organizat munca în 
patru brigăzi, stabilind răspunderea perso
nală pentru șefii brigăzilor și repartizînd 
membri de partid în fiecare brigadă. în 
întovărășire muncile se efectuează m co
mun. EJ au făcut ogor de toamnă, au în
gropat gunoi de grajd ; primăvara au dis
cuit, au semănat porumbul cu mașina în 
rînduri, au boronit semănăturile pentru a 
distruge scoarța, au făcut prașilă de bună 
calitate și de cite ori a fost nevoie.

Să vedem ce ne spun și alte. exemple 
de fruntași în producția porumbului.

Țăranul muncitor cu gospodărie indivi
duală Marin Dina din comuna Fratoșița, 
raionul Filîași, până nu de mult scotea de 
pe pămîntul său recolte slabe.

Urmlnd sfaturile tehnicienilor, începând 
din toamna anului 1953, el a început să 
lucreze mai bine pămîntul. A cărat pe 
cîmp peste 30 care gunoi de grajd bine 
fermentat; a făcut apoi arătură de toam
nă, iar în primele zile ale primăverii, 
a grăpat arătura făcută din toamnă pentru 
a împiedica pierderea apei din pămînt. El 
n-a mai așteptat ca altă dată să înflo
rească porumbarul și apoi să semene po
rumbul, ci a ascultat de astădată sfatul 
inginerului agronom semănînd la timpul 
potrivit cu mașina în rînduri sămînță de 
soi și bine aleasă. îndată după răsărirea 
porumbului, a aplicat prima prașilă afî- 
nînd în felul acesta solul și distrugind 
buruienile. Marm Dina a transformat 
plugul în prășitoare, cu ajutorul căreia 
în locul rărițatului și mușuroitului a a- 
plicat încă 2 prașile.

Cu toate că prin locurile acelea vremea 
n-a fost prea favorabilă porumbului, 
«cest producător agricol a reușit să ob
țină pe 1,50 hectare teren de coastă, o 
producție de circa 3.000 kg. porumb la 
hectar, în timp ce media pe comună a fost 
de aproape 1.000 kg. la hectar.

Cu toții am ascultat cu interes cuvin
tele tovarășei Curtu Draghina, președinta 
gospodăriei colective din comuna Semlac, 
raionul Arad.

Dînsa a ridicat o problemă foarte im
portantă, problema rolului femeii în or
ganizarea și buna desfășurare a muncilor 
agricole. Are multă dreptate tovarășa 
Curtu cînd spune că cel puțin 50 la sută 
din rezultatele bune obținute în muncă, se 
datoresc femeilor. Femeile sînt o mare 
forță în viața gospodăriei, în viața ob
ștească.

Nu este însă deajuns să recunoaștem ro
lul femeii în producție și în viața ob
ștească. ci trebuie să-i creăm și condiții 
ca femeia să-și poată exercita acest rol.

Să nu uităm că femeia este și gospo
dină, este și mamă. Tovarășa Curtu Dra
ghina a creat în gospodăria colectivă pe 
care o conduce, condiții prielnice ca fe
meile să participe activ în producție și la 
viața gospodăriei colective: a creat o 
creșă și grădiniță de copii pentru* perioada 
muncilor agricole. Exemplul ei este demn 
de urmat.

Problema atragerii femeilor la conduce
rea și rezolvarea treburilor obștești, ri
dicarea nivelului lor politic-cultural, tre
buie să fie o preocupare permanentă a 
sfaturilor populare, a tuturor organelor de 
partid. (Aplauze).

Tovarăși,
Să ne oprim un moment asupra felu

lui cum a muncit gospodăria agricolă co
lectivă „Victoria" din comuna Lenauheim, 
raionul Sînnicolaul-Mare, deoarece rezul
tatele obținute de această gospodărie în 
1954 la principalele plante de cultură și 
mai ales la porumb, ne arată foarte lim
pede ce sporuri mari de recoltă la hec
tar se pot obține dacă se aplică metode 
agrotehnice înaintate, dacă se folosesc in 
practică cuceririle științei.

Această gospodărie colectivă a semănat 
cu porumb o suprafață de 426 hectare. 
Dar n-a însămînțat și n-a lucrat în
treaga suprafață în același fel, ci a folosit 
pe diferite parcele metode diferite, a apli
cat regulile agrotehnice în mod diferen
țiat, obținînd pe fiecare parcelă rezultate 
diferite.

întreaga suprafață de 426 hectare a fost 
arată adî-nc din toamnă. Primăvara ară
tura a fost grăpată, iar înainte de însă- 
mînțare întreaga suprafață a fost lucrată 
cu cultivatorul.

Pe o suprafață de 264 hectare, porum
bul a fost însămînțat în cuiburi așezate 
în pătrat, iar restul de 162 hectare au 
fost semănate cu mașina după metoda 
obișnuită. Trebuie adăugat că primele 264 
hectare au fost îngrășate cu gunoi de 
grajd încă în toamnă.

Din cele 264 hectare semănate în cui
buri așezate în pătrat, 7 hectare au fost 
însămînțate cu sămînță hibridă în primul 
an primită de la stațiunea experimentală 
agricolă Lovrin.

îndată după ce a răsărit porumbul, te
renul a fost grăpat deoarece prinsese 
scoarță, iar cînd plantele au avut 2—3 
frunze s-au făcut prima prașilă și răritul. 
Cu ocazia răritului pe suprafața însămîn- 
țată în cuiburi așezate în pătrat s-a lăsat 
pe o porțiune de 227 hectare numai cite 
un fir în cuib, iar pe 30 hectare s-au lă
sat cîte 2 fire cu scopul de a se vedea 
unde se obțin recolte mai mari la hec
tar.

Este foarte important de arătat că acolo 
unde porumbul a fost însămînțat în cui
buri așezate în pătrat, prășitul s-a putut 
face cu ușurință: s-a prășit odată ma
nual și de 3 ori cu prășitoarea trasă de 
cai în lung și în lat. Acolo unde porum
bul a fost însămînțat în rînduri drepte, 
abia s-a putut prăși odată .manual și de 
2 ori cu prășitoarea.

Care au fost rezultatele în producție de 
pe urma aplicării unor metode agroteh
nice diferite :

De pe suprafața însămînțată cu mașina 
în rînduri drepte, după metoda obișnuită, 
s-au recoltat în medie 2.000 kg. la hectar, 
de pe suprafața însămînțată în cuiburi 
așezate în pătrat, unde s-a lăsat un sin
gur fir în cuib, s-au recoltat în medie 
3.375 kg. la hectar ; acolo unde s-au lă
sat 2 fire în cuib, s-a recoltat cu 460 kg. 
mai mult la hectar, deci în medie 3.835 
kg. la hectar. Pe parcela însămînțată în 
pătrat și pe care s-a folosit șămînță hi
bridă, s-a obținut o recoltă de 5.400 kg. 
la hectar. Colectiviștii din această gospo
dărie, conștienți că sămînță hibridă de 
porumb Ie aduce sporuri de recoltă, sj-au 
hotărît să-și producă singuri această să
mînță. Pe o parcelă de 1,5 hectare au în
sămînțat în rînduri alternative soiuri1 a 
„Phister" și „romînesc de Studina", care 

dau cele mai bune rezultate în regiune. 
Pe această parcelă, folosind și îngrășă
minte chimice ș, polenizarea artificială, 
suplimentară, s-a obținut o recoltă de 
7.200 kg. porumb la hectar.

Din exemplul acestei gospodării colec
tive se vede limpede ce avantaje pre
zintă gospodăria mare, socialistă, lucrînd 
cu mijloace mecanice și avînd deplina 
posibilitate de a folosi metodele agroteh
nice cele mai bune. Din acest exemplu 
se vede, ce mari posibilități de sporire 
a producției de porumb la hectar sînt la 
noi .în țară. Exemplul gospodăriei colec
tive „Victoria" merită să fie studiat și 
urmat și de alte gospodării agricole co
lective și întovărășiri agricole.

Tovarăși,
După cum rezultă din consfătuirea noa

stră, în fiecare sat, în fiecare comună sînt 
țărani muncitori care aplicînd regulile 
agrotehnice au realizat recolte mari de po
rumb, ca și de alte culturi.

Aplicînd cu pricepere măsurile agroteh
nice recomandate de știința agronomică, 
precum și metodele de muncă folosite de 
fruntașii recoltelor bogate, oamenii mun
cii din agricultură — cu sprijinul statu
lui democrat-popular, pornesc în această 
primăvară cu toate forțele să însămânțeze 
3.300.000 hectare de porumb, să realizeze 
o producție medie la hectar pe țară de 
cel puțin 2.000 kg.

Aceasta este în interesul propriu al 
fiecărui țăran muncitor, este în interesul 
dezvoltării economiei naționale și al ridi
cării continue a nivelului de viată al no- 
porului muncitor de la orașe și sate. 
(Aplauze).

Tovarăși,
în lupta pentru dezvoltarea agricultu

rii, pentru rezolvarea problemei cereale
lor, o importanță deosebită are sporirea 
producției de grîu, principala plantă ce
realieră panificabilă.

Deși în țara noastră condițiile naturale 
de climă și sol pentru cultura griului de 
toamnă sînt destul de prielnice, produc
ția medie obținută la hectar continuă să 
rămînă an de an la un nivel scăzut și 
necorespunzător posibilităților de care dis
punem.

Rezultatele obținute de numeroase gos
podării colective și întovărășiri agricole, 
de foarte mulți țărani muncitori cu gos
podării individuale, arată că dacă se aplică 
regulile agrotehnice în mod diferențiat, 
se obțin recolte bogate de grîu.

Astfel, țăranul muncitor cu gospodărie 
individuală, Manea Ion din comuna Ghi- 
digeni, raionul Bîrlad, a dezmiriștit la 
timp, a pregătit pămîntul înainte de în- 
sămînțare, iar primăvara l-a boronit, l-a 
plivit de cîte ori a fost nevoie și l-a 
secerat în pîrgă. Datorită acestor lucrări, 
el a obținut 1.800 kg. grîu la hectar, cu 
toate că prin partea locului a fost secetă: 
ceilalți țărani muncitori, din comună, care 
n-au executat cum trebuie lucrările agri
cole, au obținut numai 600 kg. la hectar.

Membrii întovărășirii din comuna Atîr- 
nați, raionul Alexandria, însămînțînd grîul 
în rînduri încrucișate, plivindu-1 de 2 
ori, strîngînd recolta fără pierderi cînd 
boabele au dat în pîrgă, au reușit să ob
țină în condiții de climă vitrege. 1.650 
kg. griu în medie de pe o suprafață de 24 
hectare ale întovărășirii. Țăranii muncitori 
cu gospodării individuale din această co
mună, care n-au avut posibilitatea să fo
losească în aceiași măsură ca întovărăși
rile mijloacele mecanizate pentru aplica
rea unor metode agrotehnice avansate, au 
obținut o producție la hectar de numai 
700—800 kg. griu.

De asemenea și întovărășirea din satul 
Totoiești, raionul Tîrgul Frumos, a obți
nut în ciuda timpului nefavorabil, o re
coltă de 1.800 kg. la hectar. în această 
întovărășire tarlalele sînt fără haturi, ță
ranii muncitori lucrează pămîntul în co
mun și pe lîngă uneltele și atelajele lor 
proprii, ei folosesc în mare măsură trac
toarele și mașinile agricole ale stațiunii 
de mașini și tractoare din Podul Iloaiei.

în anul 1953 au semănat griul cu ma
șina în pământ ogorît din vară ; primă
vara observînd că multe din plante erau 
descălțate, au tăvălugit și apoi au gră
pat ; cînd au apărut buruieni în lan au 
plivit.

Recolte și mai mari a realizat în anul 
1954 gospodăria colectivă din Urișor raio
nul Dej, care de pe o suprafață de 32 
hectare însămînțată cu grîu de toamnă, a 
obținut o recoltă medie de 1.920 kg. la 
hectar. O suprafață de 17 hectare a în- 
sămînțat-o cu mașina în rânduri după 
metoda obișnuită și a realizat o recoltă 
de 1.740 kg. Ia hectar, pe cînd pe o su
prafață de 15 hectare însămînțată în rîn
duri încrucișate a obținut 2.100 kg. la hec
tar, deci un spor de recoltă de 360 kg. 
la fiecare hectar.

O atenție deosebită, tovarăși, trebuie să 
dăm recoltatului. Știm cu toții cît de mult 
grîu se pierde în fiecare an cînd se strîn- 
ge recolta — și aceasta din cauză că 
griul nu se recoltează la timp.

Datorită faptului că însămînțările de 
toamnă s-au făcut într-un timp mai scurt 
și în condiții favorabile de umiditate 
a solului, grînele au intrat în iarnă întă
rite și bine înfrățite. Putem afirma că 
avem perspectiva unei recolte bune de 
grîu în anul acesta, că sînt create toate 
condițiile ca să obținem în 1955 o recoltă 
medie de peste 1.400 kg. la hectar.

Tovarăși,
Pentru îmbunătățirea aprovizionării 

populației de la orașe și sate cu produse 
agroalimentare, cît și pentru asigurarea 
industriei ușoare și alimentare cu mate
rii prime agricole necesare pe lîngă lupta 
pentru obținerea unei producții mari de 
cereale — și-n deosebi la grîu și porumb 
— trebuie să dăm o atenție deosebită mă
ririi producției la cartofi, sfeclă de za
hăr, floarea-soarelui și altele.

In țara noastră sînt posibilități mari de 
a obține recolte bogate la cartofi și de 
a introduce cultura lui și în regiunile unde 
pînă acum n-a fost cultivat.

Vom arăta numai cîteva exemple de 
recolte marj de cartofi obținute în dife
ritele regiuni ale țării.

Țăranii muncitori Sasu Ion și Grosari 
Radu din comuna Bălăceana, raionul Su
ceava, au obținut fiecare cîte 52.000 kg. 
cartofi Ia hectar. Ei au lucrat bine pă
mîntul în toamnă și primăvară ; au ales 
pentru sămînță cartofi din soiuri rezis
tente la rîia neagră ; au semănat cartofii 
în cuiburi așezate în pătrat și au între 
ținu.t bine culturile.

In consfătuirea raională a fruntașilor 
în agricultură, care a avut loc în această 
iarnă, tovarășul Grosari Radu a chemat 
la întrecere pentru obținerea unei recolte 
de 55.000 kg. cartofi la hectar în anul 1955, 

pe tovarășul Rodenciuc Toader, decorat 
cu Ordinul Muncii pentru recoltele bo
gate de cartofi pe care le-a obținut.

Țăranul muncitor Rab Iosif din comuna 
Crizbav, raionul Stalin, a obținut 44.000 
kg. cartofi la hectar prin cultură dublă.

Gospodăria agricolă colectivă „Ogorul 
Roșu” din comuna Laslea raionul Sighi
șoara a obținut 28.000 kg. cartofi la fie
care hectar de pe o suprafață de 35 hec
tare semănate .în cuiburi așezate în pă
trat.

Deși cartoful reușește mai bine în re
giunile muntoase, mai bogate în ploi și 
cu veri răcoroase, nu există regiune sau 
raion la noi în țară în care cartoful să 
nu poată fi cultivat cu succes aducînd ve
nituri mari producătorilor agricoli.

Metoda care asigurg recolte bogate de 
cartofi în zonele secetoase ca Bărăganul, 
Dobrogea și altele, este metoda sovietică 
a plantării de vară a cartofului ; ea s-a 
aplicat în ultimii ani pe suprafețe mari 
în regiunile Constanța, București, Craio'va, 
Galați.

Gospodăria colectivă din comuna Rado- 
vanu, raionul Oltenița a obținut de pe un 
hectar cultivat după această metodă, o 
producție de 24.000 kg. cartofi.

Gospodăria agricolă colectivă din co
muna Stoenești, raionul Caracal, a obți
nut 23.000 kg. la hectar după metoda plan
tării de vară, față de numai 8.000 kg. 
la hectar obținute la culturile obișnuite 
de primăvară.

Cu toate recoltele mari pe care le-au 
obținut mulți țărani cu gospodării indi
viduale, multe întovărășiri agricole și 
gospodării colective, totuși producția me
die la hectar pe care am obținut-o în ul
timii ani este cu mult sub nivelul posi
bilităților noastre.

Pentru lichidarea lipsurilor în cultura 
cartofului este necesar ca Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, Institutul de 
Cercetări Agronomice al Academiei R.P.R., 
inginerii și tehnicienii agronomi specia
liști în cultivarea cartofului împreună cu 
cultivatorii de cartofi să stabilească locu
rile unde se pot obține producțiile cele 
mai mari. Una din problemele cele mai 
importante pentru sporirea producției de 
cartofi, este aceea a producerii și înmul
țirii rapide a unor soiuri de mare produc
tivitate adecvate condițiilor de sol și 
climă locale, rezistente la boli, Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii, în strînsă Co
laborare cu Institutul de Cercetări Agrono
mice. îi revine sarcina să rezolve această 
problemă într-un timp cît mai scurt.

O altă cultură care are o mare impor
tantă în dezvoltarea economiei noastre 
naționale, este sfecla de zahăr. în ultimii 
ani consumul de zahăr a crescut în con
tinuu ca urmare a ridicării nivelului de 
trai al poporului muncitor.

Deși an de an suprafața cultivată cu 
sfeclă de zahăr a crescut, producția la 
hectar a continuat să rămînă la un ni
vel scăzut.

Aceasta se datorește faptului că atît Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii cît și 
Ministerul Industriei Alimentare n-au luat 
măsuri pentru a .îndruma și ajuta pe cul
tivatori să aplice toate lucrările agroteh
nice necesare pentru obținerea unor re
colte mari, n-au luat măsuri să facă o 
justă raionare a culturii sfeclei de zahăr 
și pentru a alege terenurile cele mai po
trivite acestei culturi, np s-au îngrijit de 
înmulțirea și introducerea în cultura mare 
a soiurilor de sfeclă productive și cu un 
conținut mare de zahăr.

în cadrul consfătuirii noastre un număr 
de tovarăși, buni cultivatori de sfeclă de 
zahăr, ne-au arătat cum printr-o pregă
tire bună a terenului, prin semănarea la 
timp a unei semințe de calitate superioară, 
printr-o bună îngrijire a culturilor, prin 
aplicarea unui număr mare de prașile și 
recoltarea sfeclei la timpul potrivit, au 
reușit să obțină, recolte mari.

Astfel, tovarășul Covrig Gheorghe, din 
comuna Ungheni, raionul Tg. Mureș, ne-a 
arătat cum, de pe o suprafață de 29 ari 
a obținut o recoltă de 15.780 kg. sfeclă 
de zahăr ceea ce înseamnă 54.400 kg. la 
hectar.

Deși această recoltă la hectar a fost ob
ținută pe o suprafață mică, ea arată totuși 
posibilitățile existente în creșterea pro
ducției la hectar.

Gospodăria colectivă „Petofi Sandor" 
din comuna Dîmbău, raionul Tîrnăveni, 
cultivînd sfeclă de zahăr pe o suprafață 
de 8 ha, a obținut o producție de 40.000 
kg, la fiecare hectar. Pentru a obține acea
stă recoltă bogată, colectiviștii au arat 
pămîntul adine, din toamnă, băgând sub 
brazdă 20 tone gunoi de grajd la hectar; 
în timpul vegetației au dat cîte 150 kg. 
azotat de amoniu la hectar și au făcut 3 
prașile.

Asemenea exemple sînt în toate regiu
nile și raioanele cultivatoare de sfeclă de 
zahăr.

Anul acesta trebuie să însămînțăm o su
prafață de 150.000 ha. cu sfeclă de zahăr, 
cu mult mai mult decit în anii trecuți, 
și să obținem o producție medie pe țară 
de cel puțin 15.000 kg. la hectar. Avem 
toate condițiile create și depinde de felul 
cum noi vom munci, pentru a putea nu 
numai realiza această producție, dar chiar 
pentru a o depăși cu mult.

Tovarăși,
Am vorbit mai pe larg de cultura po

rumbului, griului, cartofului și sfeclei de 
zahăr, deoarece aceste culturi ocupă su
prafețele cele mai întinse din pămîntul 
arabil al țării noastre și joacă rolul cel 
mai important în economia agricolă.

Mal sînt însă și alte culturi agricole 
cum este orzul de toamnă, orzoaica, ovă
zul, orezul, floarea-soarelui, bumbacul, 
inul, cînepa și altele, de care trebuie să 
ne ocupăm îndeaproape căci au o impor
tanță mare în aprovizionarea oamenilor 
muncii cu produse agro-alimentare și a 
industriei ușoare și alimentare cu materii 
prime.

Creșterea producției de zarzavaturi și 
legume, care să asigure aprovizionarea 
din belșug a oamenilor muncii, trebuie să 
fie o preocupare de seamă a tuturor or
ganelor de partid, a sfaturilor populare și 
a tuturor organelor agricole.

Trebuie create baze puternice de apro
vizionare cu legume și zarzavaturi în ju
rul fiecărui oraș și centru muncitoresc. 
Pentru aceasta este necesar să se cultive 
în jurul orașelor și centrelor muncitorești' 
cît mai multe legume și zarzavaturi iri
gate. Culturile irigate de legume trebuiesc 
extinse de asemenea de-a lungul văilor, 
apelor, unde avem terenuri fertile.

Organele sindicale, comisiile și delega
tele de. femei trebuie să ducă o intensă 
muncă de lămurire în rîndurile muncitori
lor, funcționarilor și gospodinelor, pentru 
ca în anul acesta să se extindă cît mai 
mult cultivarea legumelor și zarzavaturi
lor pe loturile individuale, pentru a folosi 
cît mai bine terenurile din împrejurimile 

și vetrele orașelor, centrelor muncitorești 
și a sațelor, necultivate cu legume și zar
zavaturi. Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii și sfaturile populare au datoria 
de a asigura aprovizionarea cultivatorilor 
cu semințele și răsadurile necesare.

Trebuie executate la timp toate lucră
rile din livezile de pomi și vii, să ne ocu
păm de plantarea în primăvară a unui 
număr mare de pomi fructiferi și de com
pletarea golurilor din vii.

Să dăm toată atenția refacerii și dez
voltării patrimoniului nostru viticol și 
pomicol.

Tovarăși,
Rezultatele obținute în producția agri

colă In anii 1953 și 1954, precum și rezul
tatele campaniei agricole din toamna 
anului 1954, ne îndreptățesc să avem de
plina convingere că în anul acesta putem 
să realizăm recolte sporite la hectar la 
toate culturile, în special la grîu, porumb, 
cartofi, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui.

Pentru aceasta, avei» în țara noastră 
toate condițiile necesare, toate posibilită
țile. Industria socialistă înzestrează agri
cultura cu mașinile, materialele și unel
tele de care are nevoie; avem un număr 
mare de ingineri și tehnicieni agronomi, 
capabili să ridice nivelul agriculturii; 
avem un sector socialist în agricultură, 
cu numeroase unități fruntașe — gospo
dării colective, întovărășiri, gospodării 
agricole de stat, stațiuni experimentale — 
care sînt o mărturie vie a felului cum 
trebuie să se organizeze munca ș; să se 
lucreze pămîntul pentru a se obține roade 
bogate; în fiecare sat și comună sînt ță
rani muncitori harnici, iscusiți, maiștri ai 
recoltelor bogate, care au dovedit că mun
cind pămîntul după sfaturile agronomilor, 
în funcție de condițiile locale, se pot ob
ține sporuri foarte mari de recoltă la 
hectar.

Trebuie numai să folosim așa cum se 
cuvine toate aceste posibilități, să folo
sim pe deplin tractoarele și mașinile 
agricole ale statului, precum și mașinile, 
uneltele de lucru ale țărănimii munci
toare, să aplicăm metodele de muncă ale 
fruntașilor în producția agricolă.

Obținerea unei recolte de 10 milioane 
tone grîu și porumb, a unei recolte medii 
pe țară de cel puțin 2.000 kg. porumb la 
hectar, depinde, în cea mai mare măsură 
de felul în care organele de partid și de 
stat vor ști să conducă în mod concret 
agricultura, cu spirit de răspundere, cu 
competență și cu cunoașterea condițiilor 
locale de producție, înlăturînd metodele 
birocratice. Obținerea unei asemenea re
colte depinde, în primul rînd de felul cum 
organele de partid și de stat vor ști să 
desfășoare o largă muncă politică și orga
nizatorică, de zi cu zi, în mijlocul oame
nilor muncii de pe ogoare, pentru mobili
zarea tuturor forțelor din agricultură în 
îndeplinirea la timp și în bune condiții 
a tuturor muncilor agricole.

Trebuie să spunem că Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, care poartă prin
cipala răspundere în ce privește folosirea 
deplină a tuturor posibilităților de sporire 
a producției agricole, încă nu și-a lichidat 
sistemul său de muncă greoi și birocratic.

Lucrul cel mai necesar pentru organele 
Ministerului Agriculturii și Silviculturii, 
de sus și pînă jos, pentru sfaturile popu
lare, ca și pentru organele de partid, este 
de a se apropia cît mai mult de proble
mele concrete ale unităților de producție 
agricolă. Din partea lucrătorilor de partid 
și de stat care au sarcini legate de spori
rea producției agricole se cere o activi
tate operativă, strîns legată de sat și de 
unitățile agricole productive, bazată pe 
cunoașterea temeinică a condițiilor locale 
de producție.

Anul trecut, în toiul muncilor agricole, 
Ministerul Agriculturii și Silviculturii a 
cerut Direcțiilor Regionale Agricole să în
tocmească o lucrare care a totalizat mii 
de kg. de hîrtie scrisă și a sustras timp 
de 3 săptămâni pe toți inginerii și tehni
cienii agronomi de la preocupările legate 
de campania agricolă. Trebuie să se în
țeleagă, odată pentru totdeauna, în pri
mul rînd de către Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, că inginerii agronomi nu 
sînt statisticieni, ci sînt îndrumători și 
organizatori ai producției agricole, că 
rolul lor este de a îndruma, învăța și 
ajuta pe țăranii muncitori cum trebuie 
aplicate metodele agrotehnice înaintate 
pentru obținerea de recolte bogate.

Trebuie să se lichideze metoda deselor 
schimbăr; de la un loc la altul a cadrelor 
de ingineri și tehnicieni agronomi, de
oarece o conducere calificată și compe
tentă în agricultură necesită cunoașterea 
temeinică a condițiilor locale, pe care nici 
un specialist nu poate fi în'stare să și-o 
însușească de pe o zi pe alta. Folosirea 
justă a cadrelor trebuie să înceapă cu re
partizarea lor rațională — cît mai puțini în 
birourile ministerului și ale Direcțiilor 
Agricole Regionale și cît mai mulți pe 
teren, pentru a îndruma țărănimea mun
citoare în aplicarea măsurilor agrotehnice 
necesare producției agricole. (Aplauze).

De aceea, prima măsură pe care mi
nisterul trebuie s-o ia de urgență este 
de a repartiza pe inginerii și tehnicienii 
agronomi pe teren. Dat fiind numărul 
actual de ingineri și tehnicieni agronomi, 
pentru acoperirea întregii suprafețe agri
cole a țării îi va reveni fiecăruia dintre 
ei, după calcule preliminare, o suprafață 
de 4--6 mii hectare.

Fiind legați de teren, inginerii și tehni
cienii agronomi vor putea cunoaște mai 
bine particularitățile locale, pe fruntașii 
recoltelor bogate Și metodele lor de 
muncă; odată cu sarcina de a ajuta țără
nimea muncitoare în desfășurarea munci
lor agricole, ei vor putea studia și întocmi 
lucrări de specialitate cu privire la me
todele înaintate de muncă, contribuind ast
fel la generalizarea științifică și extin
derea în producție a acestor metode. Par
tidul și guvernul se vor îngriji să li se 
creeze condițiile corespunzătoare de muncă 
și de trai.

Deși în ultimul an, munca de popu
larizare a metodelor agrotehnice înaintate 
s-a îmbunătățit, totuși Ministerul Agri
culturii și Silviculturii n-a ajuns încă să 
cunoască — și cu atît mai mult să stu
dieze, să popularizeze pe scară largă — 
experiența bogată și multilaterală a frun
tașilor în producția agricolă.

Sarcina Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii. a organelor agricole, este de 
a studia sistematic metodele prin care 
numeroși țărani muncitori, obțin recolte 
îmbelșugate pe ogoarele lor, de a face tot 
ce trebuie ca experiența și metodele îna
intate de muncă ale fruntașilor în pro
ducția agricolă, să fie cunoscute și apli
cate de fiecare gospodărie colectivă, în
tovărășire agricolă, asociații de producție 
agricolă, țărani muncitori individuali.

Ministerul _ Agriculturii și Silviculturii 
n-a fost încă in stare să organizeze pro
ducerea în cantități suficiente a semin
țelor de soi, în vederea Satisfacerii ne

voilor anuale ale gospodăriilor de stat, 
gospodăriilor colective, întovărășirilor, a- 
sociațiilor de producție agricolă și gos
podăriilor individuale țărănești. Mai mult 
chiar, se comite în. fiecare primăvară și 
toamnă aceeași greșeală de a se trans
porta semințe de soi dintr-o zonă natu
rală de producție în alta, cînd știut este 
că sămînță de porumb care dă roade bune 
în Bărăgan nu poate da rezultate mulțu
mitoare în nordul Moldovei.

Ministerul este obligat să ia măsurile 
necesare pentru asigurarea semințelor de 
orz, orzoaică, ovăz, grîu de primăvară, 
semințe de sfeclă de zahăr și semințe de 
legume și zarzavaturi, potrivit condițiilor 
fiecărei regiuni.

în fața directorilor, inginerilor, tehni
cienilor și muncitorilor din gospodăriile 
de stat, stă sarcina de a executa la timp 
și în bune condiții toate muncile agri
cole, să mecanizeze într-o măsură cît mai 
mare lucrările agricole, să folosească cît 
mai mult agregatele pe care statul și cla
sa muncitoare le-au pus la dispoziție, să 
lupte pentru a da cît mai multă produc- 
ție-marfă, de bună calitate, pentru redu
cerea prețului de cost, să lupte împotriva 
risipei, pentru ca fiecare G.A.S. să devină 
o gospodărie rentabilă.

Oamenii muncii din agricultură așteaptă 
din partea stațiunilor de mașini și trac
toare și a tractoriștilor, un ajutor deosebit 
de puternic, organizatoric și tehnic. în 
lupta pentru obținerea unor recolte bo
gate în acest ang

Cele mai multe S.M.T.-uri, au reușit să 
termine la timp luerările de reparații și 
de pregătire pentru campania de primă
vară.

Conducerile S.M.T.-urilor să asigure din 
timp contractarea unui volum cît mai 
mare de lucrări cu gospodăriile colective, 
cu întovărășirile agricole, cu asociațiile de 
producție agricolă și gospodăriile țără
nești individuale, astfel încât în primă
vară capacitatea de lucru a tractoarelor 
și mașinilor agricole să fie folosite la 
maximum.

Este o datorie patriotică a fiecărui trac
torist să aibă grijă de tractorul și mași
nile agricole ce-i sînt încredințate, să facă 
numai lucrări de bună calitate, să respec
te cu strictețe prevederile contractului în
cheiat cu producătorii agricoli.

Felul cum este organizată și cum mun
cește brigada de tractoriști, condusă de 
Vasile Voichiță, Erou al Muncii Socia
liste, poate să servească drept pildă demnă 
de urmat pentru toate brigăzile de trac
toriști din stațiunile noastre de mașini și 
tractoare. Gospodăriile agricole colective, 
pe ogoarele cărora a lucrat această bri
gadă, au obținut recolte mari și de bună 
calitate. Brigada și-a realizat planul în 
proporție de 225 la sută; tractoristul Bog
dan Gheorghe, fruntaș în această brigadă 
și-a îndeplinit planul în proporție do 331 
la sută, realizînd un câștig mediu lunar 
în anul 1954 de 1.511 lei. Astfel de câș
tiguri pot fi realizate de oricare tracto
rist, dacă muncește cu conștiinciozitate, 
dacă șeful de brigadă se ocupă de buna 
organizare și îndrumare a muncii în ca
drul brigăzii pe care o conduce.

Comitetele executive ale sfaturilor popu
lare și organele de partid au datoria să 
ducă o largă muncă politică de lămurire 
în rîndurile țăranilor muncitori indivi
duali, recomandîndu-le să s'e ajute unii 
pe alții cu unelte și animale de muncă, 
pentru a executa mai bine și la timpul 
potrivit lucrările agricole pentru a obține 
recolte mai mari.

în fiecare regiune sînt întovărășiri frun
tașe în care țăranii muncitori au intrat 
cu toată suprafața arabilă, lucrează în 
comun, de la arat pînă la recoltare, or
ganizează cete permanente și obțin astfel 
producții sporite și venituri mari. Sarcina 
organelor de partid și de stat este de a 
îndruma și sprijini întovărășirile agricole 
ca, în desfășurarea muncilor agricole din 
anul acesta să-și organizeze munca după 
pilda întovărășirilor fruntașe.

Gospodăriile agricole colective să-și 
pregătească întregul inventar de lucru, 
să-și îngrijească în mod deosebit anima
lele lor de tracțiune și să-și organizeze 
bine brigăzile permanente, stabilindu-le 
sarcini concrete.

în țara noastră sînt multe gospodării 
colective care organizîndu-și bine munca 
și folosind atît posibilitățile tehnice ale 
S.M.T.-urilor, cît și propriile lor mijloace 
de producție, au realizat recolte bogate 
și au repartizat colectiviștilor venituri 
mari.

Organele de partid și sfaturile populare 
trebuie să desfășoare o intensă muncă po
litică și să ajute gospodăriile colective 
să-și organizeze în așa fel munca îneît să 
se ridice la nivelul'gospodăriilor fruntașe, 
să le ajute în organizarea brigăzilor, 
în întărirea disciplinei în muncă și parti
ciparea activă a tuturor membrilor gos
podăriilor la muncile agricole, pentru ob
ținerea unor recolte sporite.

Este necesar ca rezultatele pozitive ob
ținute de cercetătorii științifici în labora
toare și pe cîmpurile de experimentare să 
fie aplicate pe scară largă în producția 
agricolă. Orice cercetare științifică poate 
fi considerată ca dusă cu succes pînă la 
capăt numai atunci cînd ea a prins rădă
cini adânci în practică. în același timp, 
cercetătorii științifici să studieze metodele 
înaintate folosite de fruntașii în agricul
tură, ca în felul acesta ele să poată fi ge
neralizate și aplicate pe suprafețe cît mai 
mari. Din contactul strîns între oamenii 
de știință și fruntașii în agricultură, ști
ința agricolă se va îmbogăți. Este de da
toria cercetătorilor științifici să meargă în 
unitățile agricole, pe ogoare, în mijlocul 
țărănimii muncitoare, pentru a-i da un 
ajutor direct în aplicarea metodelor agro
tehnice. (Aplauze).

Tovarăși,
Lupta pentru realizarea unei producții 

de 10 milioane tone grîu și porumb în 
anul acesta, pune sarcini foarte impor
tante oamenilor muncii din industrie, în 
special din ramurile industriale care pro
duc mașini, piese de schimb, utilaje, 
unelte agricole, îngrășăminte și alte ma
teriale necesare agriculturii.

întreprinderile din sistemul Ministeru
lui Industriei Metalurgice și Construcții
lor de_ Mașini se preocupă în mai mare 
măsură decit in trecut de sarcina con
struirii de mașini și unelte agricole, in 
cantități și sortimente din ce în ce moi 
mari, pentru a pune la dispoziția tărăn- 
mH muncitoare mijloace de producție ca'e 
să-i ușureze munca și să-i asigure creș
terea necontenită a producției la hectar 
la toate culturile.

Totuși, nu se dă încă importanța cuve
nită unor probleme esențiale în legătură 
cu producția acestor mașini și unolte" agricole.

Astfel, unele piese de schimb sînt li
vrate cu întârziere fi în cantități nesatis.

(Continuare în vag. JUI-a)
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făcătoare. Calitatea multor mașini agri
cole ca, de pildă, batoze, secerători-legă- 
tori, semănători, pluguri, trebuie îmbu
nătățită.

Este necesar să se lărgească sortimen
tul și numărul mașinilor agricole cu trac
țiune animală și a uneltelor necesare ță
ranilor cu gospodării individuale și să se 
realizeze tipuri de mașini proprii condi
țiilor de relief ale țării. îndeosebi tre
buie asigurate prășitori, pluguri de 
coastă, cositori și seceră tori simple (pentru 
tracțiune animală.

Seceratul cu secerătoarea simplă trasă 
de cai este mult mai convenabil țăranu
lui muncitor decît seceratul cu secera. Se
ceratul eu secera al recoltei de pe un hec
tar, dacă muncesc doi oameni, durează 5 
zile; folosind secerătoarea trasă de cai, 
deservită de doi oameni, seceratul durează 
numai 3 ore.

Cositul ou coasa al unui hectar de fîn, 
dacă muncește un singur om, durează 
două zile ; folosind cositoarea simplă 
trasă de cai, deservită de un singur om, 
durează numai o jumătate de zi.

Mașinile agricole trase de animale ușu
rează munca oamenilor, scurtează mult 
timpul de recoltat și evită pierderile de 
recoltă.

Este în interesul țăranilor muncitori să 
folosească asemenea mașini agricole. Ță
ranii muncitori se pot întovărăși între ei 
să-și cumpere și să folosească în comun 
astfel de mașini; ei pot face comenzi in
dustriei, care le fabrică în condiții avan
tajoase și le garantează calitatea mași
nilor.

Ministerul Energiei Electrice trebuie să 
la de pe acum măsuri pentru mărirea nu
mărului de arii electrificate în scopul eli
berării a cît mal multor tractoare pentru 
dezmiriștit și arături In timpul treiera
tului.

Ministerul Industriei Chimice trebuie să 
asigure livrarea conform planului, a tu
turor cantităților de îngrășăminte mine
rale și substanțelor chimice, pentru com
baterea dăunătorilor și bolilor la plante 
și animale.

Tovarăși,
Rezultatele pozitive obținute tn agricul

tură după plenara din august 1953 a C.C. 
al Partidului Muncitoresc Romîn, și mai 
ales în campania agricolă din toamna 
anului trecut, se datoresc muncii politice 
și organizatorice depuse de organizațiile 
de partid care au știut să dea elan și în
credere oamenilor muncii din agricultură, 
să-i mobilizeze în lupta pentru aplicarea 
politicii partidului de dezvoltare a econo
miei naționale și de ridicare a nivelului 
de trai material și cultural al poporului 
muncitor.

Aceasta arată că organizațiile de partid 
și-au îmbunătățit munca politică în rîn- 
durile maselor și sînt mai strîns legate 
de problemele producției agricole, ceea ce 
constituie o chezășie a realizării sarcinii 
de sporire serioasă a producției agricole 
în anul acesta.

Tricotaje elegante pentru noul sezon
Acum cîteva zile, un redactor al ziaru

lui nostru a avut o convorbire cu tova
rășul Deutsch Tiberiu, directorul între
prinderii de tricotaje „Bela Brainer" din 
București, cu privire la noile sortimente 
care se produc în fabrică și la calitatea 
acestora.

Publicăm mai jos textul convorbirii:
întrebare: Ce sortimente noi produceți 

pentru sezonul de primăvară ?
Răspuns: Problema extinderii gamei de 

sortimente și modele, reprezintă pentru 
colectivul nostru de muncă o sarcină de 
jnare importanță, pe care ne străduim s-o 
îndeplinim cu spirit de răspundere.

Desființarea sistemului de aproviziona
re pe bază de cartele și rații, a pus în fața 
noastră sarcina de a îmbunătăți și mai 
mult calitatea produselor, potrivit cerin
țelor crescînde ale cumpărătorilor, de a 
lărgi continuu sortimentele, ținînd seama 
de sezonul respectiv. Această problemă a 
constituit încă din anul trecut o preocu
pare de seamă a noastră și continuă să fie 
și acum unul din obiectivele principale ale 
planului de producție al fabricii.

Oamenii muncii, copiii acestora, doresc 
ca în magazine să se găsească tricotaje cu 
modele noi, artistic lucrate, trainice, iar 
noi avem datoria să satisfacem pe deplin 
această cerință.

Pînă la data de 12 februarie, noi am pro
dus 2.417 flanele sportive. Pentru copii 
s-au lucrat trei sortimente noi, printre 
care căciulițe și veste S-au produs astfel, 
pînă la aceeași dată, 6.426 căciMlițe și 945 
veste.

în colectivul nostru de muncă lucrează 
multe tinere. Ele s-au angajat ca în cinstea 
zilei de 8 martie — Ziua Internațională a 
Femeii — să-și sporească succesele, pro- 
ducînd încă 600 flanele pentru sportive, 
8.800 căciulițe, 745 veste pentru copii și 
alte sortimente în modele și culori noi. 
Pînă acum s-au executat peste 90 la sută 
din aceste produse. Membrii consiliului 
artistic se străduiesc să avizeze cele mai 
bune modele propuse, pentru a putea fi 
date în lucru.

întrebare: Care este activitatea consi
liului artistic ?

Răspuns: La începutul trimestrului II 
1954, în întreprinderea noastră a luat fiin
ță un consiliu artistic din care fac parte: 
un reprezentant al conducerii întreprin
derii, șefii de secții și sectoare, cei mai 
buni fruntași în producție. Consiliul se 
întrunește periodic pentru avizarea mo
delelor și a contexturilor noi care ur
mează să fie supuse aprobării organelor 
Ministerului Comerțului Interior. întreaga 
activitate a consiliului este coordonară de 
șeful serviciului tehnic. în anul care a 
trecut, consiliul s-a întrunit de șase ori 
și a analizat circa 120 modele. 48 au fost 
av;zate iar 72 respinse.

Anul acesta din consiliu fac parte multe 
tinere fruntașe în producție. In ședința

SUCCESELE
Minerii din Valea Jiului întăresc azi 

miile de semnături puse de ei pe Apelul 
Consiliului Mondial al Păcii prin noile 
succese obținute in muncă.

La Lonea, în primele două decade ale 
lunii februarie, planul a fost realizat în 
proporție de 101,6 la sută. Brigăzile con
duse de Kopetin Gheza, Sabin Ciucean, 
Rety Gavrilă și alții din sectorul 3, dau 
regulat 25—50 la sută cărbune peste plan.

Din păcate nu toate comitetele re
gionale, comitetele raionale sătești de par
tid și organizațiile de bază sătești înțeleg 
pe deplin că asigurarea succesului în rea
lizarea sarcinilor stă în mobilizarea largă 
a țărănimii muncitoare pentru sporirea 
producției în vederea dezvoltării schimbu
lui de mărfuri între oraș și sat, a ridicării 
nivelului de trai al oamenilor muncii, a 
întăririi continue a alianței între clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare.

In momentul de față lucrul cel mai im
portant în activitatea la sate a organelor 
și organizațiilor de partid, este pregătirea 
și executarea lucrărilor agricole de primă
vară și vară la timp și în bune condiții.

Organele de partid și activiștii de partid 
care au sarcini în legătură cu desfășura
rea muncilor agricole, trebuie să studieze 
temeinic problemele concrete ale produc
ției agricole din raza lor de activitate, să 
cunoască în amănunt ce este de făcut și 
să ia măsurile organizatorice necesare, 
îndreptîndu-și atenția spre munca con
cretă, operativă de teren, spre îndruma-, 
rea vie a oamenilor muncii din agricul
tură și dezvoltarea activității lor crea
toare.

Comitetele regionale, și raionale de par-' 
tid și organizațiile de bază sătești să cu
noască situația pregătirilor și lucrărilor 
agricole din fiecare comună, din fiecare 
sat, să știe ce se cultivă, ce posibilități sînt 
de creștere a producției agricole, ce mă
suri agrotehnice trebuie aplicate în condi
țiile locale de climă și sol.

Membrii comitetelor regionale și raio
nale de partid trebuie să cunoască expe
riența fruntașilor recoltelor bogate din 
comuna, raionul și regiunea respectivă, să 
cunoască personal pe fruntașii recoltelor 
bogate din raza lor de activitate, și să 
lupte pentru ca metodele de muncă ale 
acestora să devină un bun al tuturor ță
ranilor muncitori.

Odată cu începerea muncilor agricole 
de primăvară, principalele forțe ale comi
tetelor regionale și raionale de partid tre
buie îndreptate spre comune, spre sate, 
să ajute organizațiile de bază, sătești și 
organele locale de stat, în organizarea și 
îndeplinirea la timp și în bune condiții 
a lucrărilor agricole.

Organizațiile de bază sătești și comite
tele executive ale sfaturilor populare să 
mobilizeze pe deputății circumscripțiilor 
electorale, pe toți țăranii muncitori, tine
retul, femeile, pentru ca în campania 
agricolă de primăvară, nici un petec de 
pămînt să nu rămînă neînsămînțat.

Organizațiile de bază sătești, comite
tele executive ale sfaturilor populare și 
organele sindicale, trebuie să dea o deo
sebită atenție organizării și desfășurării 
unei largi întreceri socialiste în gospodă
riile agricole de stat, stațiunile de mașini 
și tractoare, gospodăriile agricole colective 
și întovărășirile agricole și a întrecerii pa
triotice între comune, sate și țăranii mun

care va avea loc peste foarte puțin timp, 
se vor discuta : două noi modele pentru 
veste de copii, un nou model de bluze de 
damă lucrată chimono etc.

Paralel cu lărgirea sortimentelor, aten
ția noastră este îndreptată spre îmbu
nătățirea permanentă a calității produ
selor .

întrebare: Cum se prezintă calitatea 
produselor fabricii ?

Răspuns : De la început aș vrea să arăt 
cîteva măsuri care au fost luate în scopul 
îmbunătățirii calității produselor ce se lu
crează la noi.

Prima noastră grijă a fost să sprijinim 
calificarea profesională a tinerilor mun
citori, să creștem exigența controlorilor. 
Școala de controlori tehnici, înființată în 
anul 1954, a ridicat cadre bine pregătite. 
Cei 27 de absolvenți ai acestei școli, înde
plinesc cu spirit de răspundere sarcina 
care le-a fost încredințată. Ei nu lasă să 
meargă pe piață produse care ar compro
mite marca fabricii noastre. Un alt mij
loc pentru ridicarea nivelului profesional 
îl constituie extinderea aplicării metodei 
Kotlear — calificarea la locul de muncă. 
Printre cei 26 de muncitori care s-au 
calificat după această metodă sovietică, se 
numără și Ninete Duhovnicu, Burciu Roza 
etc. muncitoare destoinice, care își îndepli
nesc în bune condițiuni sarcinile de plan.

De asemenea a fost intensificat contro
lul ; laboratorul și compartimentul control 
tehnic au urmărit lunar respectarea pre
vederilor stasurilor, întocmind referate 
asupra Unsurilor și deficiențelor constatate.

Laboratorul a revizuit de asemenea un 
mare număr de procese tehnologice ca de 
pijdă : la treninguri, flanele, pantaloni de 
corp și altele, fapt care a dus la îmbu
nătățirea calității produselor.

în urma extinderii metodelor Ciutchih, 
Covaliov, Jandarova, Melnicov, Voroșin, 
Bașchirov, ca și în urma aplicării iniția
tivei patriotice de a ridica pe cei rămași 
în urmă la ’ nivelul celor fruntași, în 
luna ianuarie 1955 calitatea produselor a 
crescut cu 5 la sută față de sarcina pla
nificată.

Au fost luate și alte măsuri în vederea 
îmbunătățirii calității produselor. Astfel, 
au fost respinse patru loturi de fire neco
respunzătoare ce ne-au fost livrate de 
„Uzinele Textile Botoșani” și de ..Bumbă- 
căria Jilava”. Pentru a sprijini întreprin
derile furnizoare, noi le-am înștiințat în 
legătură cu deficiențele constatate.

De curînd s-a început construcția unei 
boiangerii modeme care ne va asigura o 
calitate superioară a vopsitului, și în ace
lași timp condiții bune de muncă celor 
care execută această operație de mare în
semnătate. S-au luat măsuri pentru extin
derea dispozitivelor de oprire automată 
a mașinilor rundsthul.

în activitatea noastră însă se mai mani
festă și lipsuri care n-au fost încă în în
tregime înlăturate. Sortarea deșeurilor pe

MINERILOR DIN VALEA JIULUI
La Vulcan, planul pe întreaga mină a 

fost depășit în aceeași perioadă cu 3,3 la 
sută. în abatajele lor, brigăzile lui Ion 
Nicoară. Pavel Boyle, Aurel Ispas, Rudolf 
Karacsony, extrag suta de tone de căr
bune peste plan.

La Aninoasa, membrii brigăzii lui Feher 
loan, din sectorul 2, care au semnat cu 
toții Apelul de la Viena, lucrind după 

citori individuali, pentru îndeplinirea la 
timp Și în bune condiții a muncilor 
agricole și pentru ridicarea producției 
agricole la hectar.

Comuniștii de la, sate au datoria de 
cinste de a fi exemplu pentru toți oamenii 
muncii din agricultură în aplicarea meto
delor agrotehnice înaintate, în executarea 
la timp și în bune condiții a tuturor 
lucrărilor agricole. Fiecare comunist tre
buie? să fie un fruntaș al recoltelor bogate, 
un factor activ în popularizarea experien
ței înaintate și în introducerea metodelor 
de lucru ale fruntașilor în agricultură în 
rândurile întregii țărănimi.

Experiența campaniei agricole de 
toamnă a arătat ce putere de mobilizare 
■posedă organizațiile noastre de partid, 
atunci cînd desfășoară o muncă politică 
serioasă în rândurile țăranilor muncitori. 
Organizațiile de partid și sfaturile popu
lare au îndatorirea să organizeze și în 
campania agricolă de primăvară în mod 
temeinic munca politică la sate, folosind 
toate mijloacele care le stau la dispoziție: 
convorbiri ale activiștilor cu țăranii mun
citori, munca agitatorilor și a deputaților 
de la om la om și din casă în casă, or
ganizarea de conferințe ale agronomilor 
și zootehnicienilor care să dea sfaturi 
practice țărănimii muneitoare, răspîndirea 
la sate a ziarelor, broșurilor și cărților. 
Presa de partid centrală și locală trebuie 
să se preocupe zi de zi de muncile agricole; 
paginile ziarelor noastre să devină tribuna 
întrecerii socialiste și patriotice și a ex
perienței înaintate în bătălia pentru o re
coltă de 10 milioane tone grîu și porumb.

Tovarăși,
Avem de făcut un volum mare de lu

crări agricole în anul acesta. Executînd 
aceste lucrări la timpul potrivit și în con
diții bune, folosind experiența minu
nată a fruntașilor în agricultură, urmînd 
îndrumările inginerilor și tehnicienilor 
agronomi, aplicând în mod creator expe
riența înaintată a agriculturii sovietice, 
vom putea să obținem recolte bogate la 
toate culturile.

însuflețirea cu care clasa muncitoare, 
țărănimea muncitoare și intelectualitatea 
îmbrățișează programul de măsuri pentru 
dezvoltarea agriculturii și sporirea consi
derabilă a producției agricole demon
strează încă odată sprijinul fără rezerve 
pe care poporul îl acordă politicii parti
dului și guvernului — politică de ridicare 
a bornei stări materiale și culturale a oa
menilor muncii de la orașe și sate, de apă
rare a păcii în rînd cu celelalte țări ale 
lagărului păcii, democrației și socialismu
lui, în frunte cu Uniunea Sovietică. 
(Aplauze puternice).

Comitetul Central al Partidului Munci
toresc Rcmîn și guvernul Republicii 
Populare Române, au deplina convingere 
că oamenii muncii își vor concentra toate 
forțele pentru dezvoltarea economiei na
ționale, pentru întărirea statului nostim 
democrat popular, pentru înflorirea pa
triei. (Aplauze prelungite. Toți se ridică 
in picioare).

calități nu se face corespunzător. Din 
această cauză se ivesc inversări, marcând 
produse de calitatea I-a drept calitatea 
Il-a și invers. Uneori pe acelaș produs 
apar mai multe nuanțe de culori, din 
cauza vopsirii neuniforme, iar alteori din 
cauza remaierilor necorecte, apar pe tri
coturi dungi vizibile.

La acesta lipsuri se mai adaugă și greu
tăți în ceeace privește întîrzierea în re
partiția materialelor, sau repartizarea unor 
cantități de materiale sub prevederile pla
nului.

în ceea ce privește lipsurile noastre au 
fost luate unele măsuri menite să ducă la 
îmbunătățirea , situației. Ar mai trebui 
luate măsuri de către întreprinderile care 
ne furnizează încă materie primă de cali
tate necorespunzătoare, și de forurile tu
telare.

întrebare : Care este contribuția tinere
tului în realizarea indicelui planului de 
calitate ?

Răspuns: în întreprinderea noastră o 
mare parte din muncitori sînt tineri. Sub 
îndrumarea comuniștilor, ei se străduiesc 
ca pe lingă îndeplinirea ritmică a sarcini
lor de plan, să obțină produse numai de 
calitate superioară.

Utemista Lidia Laza, muncitoare la tri
cotaje raschel, ridieîndu-și necontenit ca
lificarea sa profesională, reușește ca 85 la 
sută din produsele confecționate de ea, să 
fie de calitate superioară. Succese asemă
nătoare a obținut și tînăra Maria Ungu- 
reanu. Ea a dat produse de calitate su
perioară în proporție de 90 la sută. Bri
gada de la confecții condusă de utemista 
Loti Bercovici a dat numai produse de 
bună calitate.

Un sprijin de seamă l-am primit din 
partea posturilor utemiste de control, 
care nu trec cu vederea nici cele mai mici 
lipsuri. în urma raidurilor întreprinse, 
posturile aduc la cunoștința conducerilor 
sectoarelor lipsurile constatate și propun 
măsurile concrete ce trebuiesc luate. Cel 
mai activ post utemist de control s-a do
vedit a fi cel condus de tînăra Filip Arena 
din sectorul rundsthul.

Multe lipsuri au fost satirizate prin ca
ricaturi. Astfel, Lidia Laza a criticat pe 
Gheorghe Ștefan, care dădea produse 
proaste. Mulfe caricaturi au fost făcute de 
Zizi Șurov, în legătură cu calitatea neco
respunzătoare a produselor.

Aportul tineretului putea fi însă și mai 
mare. Pentru aceasta organizația de bază 
U.T.M. ar trebui să se ocupe mai mult de 
educarea tineretului, de întărirea discipli
nei în producție, de ridicarea măiestriei 
profesionale a fiecărui tînăr, indiferent de 
munca pe care o îndeplinește.

Conducerea întreprinderii noastre va 
întări mai mult legătura cu organizația 
U.T.M. pentru a ridica din rîndul tineri
lor noi creatori de modele și sortimente, 
luptători de frunte pentru îmbunătățirea 
calității produselor.

metoda graficului ciclic, și-au depășit sar
cinile de plan cu 45 la sută.

Succese frumoase au obținut și grupele 
conduse de Maxim Adam, Simion Vraje. 
Ion Moraru și alții, de la Lupeni. Pretu
tindeni pe Valea Jiului, minerii sînt con- 
știenți că frontul pe care extrag cărbunele 
este un front al luptei pentru întărirea 
patriei noastre (Agerpres).

IN ANII PUTERII POPULARE
Se apropie ziua de 6 martie. Poporul nostru muncitor întîmpină a 10-a ani

versare a instaurării primului guvern democrat cu conștiința marilor realizări 
înfăptuite de către regimul de democrație populară.

In anii puterii populare, în Orașul Stalin, alături de moderne uzine de indus
trie grea, s-au ridicat și întreprinderi de industrie ușoară și alimentară.

în fotografie : un aspect din sala de frământat a întreprinderii de panificație 
nr. 1.

In cartierele mărginașe
Cînd a fost lansat în întreprindere pla

nul de producție pe anul 1955, muncitorii 
și tehnicienii Sectorului Rețele Constanța 
din cadrul Energo-Combinatului nr. 1 Con
stanța, și-au luat numeroase angajamente 
pentru realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan care le revin.

Angajamentele luate de ei atunci, nu au 
fost vorbe goale. Dovadă sînt realizările 
însemnate pe care acești harnici muncitori 
le-au obținut încă din prima zi a aces
tui an.

Antrenați în întrecerea socialistă și 
avînd îndrumarea tehnică a tovarășului 
inginer Petre C. loan, șeful Sectorului Re
țele, a maiștrilor Tulceanu Petre, Mol- 
doveanu Petre și a inginerului Delcescu 
Ion, echipele de muncitori din acest sec
tor, execută zilnic lucrări importante pen
tru asigurarea distribuirii energiei elec
trice în oraș, întreținerea iluminatului pu
blic și extinderea de rețele electrice noi, 
pînă în cele mai îndepărtate cartiere ale 
orașului.

Una din cele mai importante lucrări exe-

Ne-a scris
Ne-a scris utemistul Aurel Balcan. Ci

team rîndurile lui simple dar pline da 
sinceritate. Slovele înșirate de el se pe
rindau prin fața ochilor și în același timp 
căutam să mi-1 închipui stând La pupitrul 
lui din clasa VII a școlii din Sagna, sau. 
acas'ă la o masă. Scrie, se gândește, iar 
mai scrie... ,,Ce să mai spună tovarășilor 
de la redacție?” A mai scris cîteva rân
duri. Recitește. Se întreabă iar : „Oare 
este bine cum am scris? Vreau să se mai 
scrie în ziar și despre noi, tineretul din 
Sagna, raionul Roman, regiunea Iași”.

Poate că astfel de gânduri l-au frămân
tat ps tovarășul Balcan cînd a scris aceste 
rînduri...

„Cercurile de alfabetizare au luat o mare 
răspîndire la noi în comună. Cu toții — 
profesori și școlari, ne-am unit puterile ca 
să stîrpim neștiința de carte — această 
urmă a trecutului întunecat. Utemiș- 
tii sînt cei mai destoinici. Ei ajută pe 
profesori să mobilizeze oamenii la cursuri. 
Pe vîrstnici, elevii îi ajută să-și facă lec
țiile și să înțeleagă mai bine taina litere
lor. Printre acești utemiști, Paraschiva 
Perjeru a dat dovadă de o deosebită tra
gere de inimă. In timpul ei liber își ajută 
părinții să învețe”.

La aceste rînduri ne-am oprit și închi
puirea ne-o aduce în fața ochilor pe ță
răncuța isteață stând de capul părinților

Sănătatea copiilor e prețuită
De curînd în orașul Piatra Neamț a a- spațioasă, îmbrăcată în mozaic și faianță, 

vut loc inaugurarea unui spital de copil. El are 50 de paturi pentru copii și 21 de
Spitalul este amenajat într-o clădire paturi pentru mame. (Agerpres)

Pentru impunerea pâcii
S-au strîns în dimineața aceea în ate

lierul mecanic mai mulți tineri. Tractoriș
tii de la S.M.T. Călugăreni din raionul 
Vidra au bunul obicei ca pînă să înceapă 
lucrul să se adune cite 2-3, sau în număr 
mai mare și să discute între ei. Multe au 
de discutat tinerii tractoriști. Preocupările 
lor sînt multiple. Dar se găsește întot
deauna ca unul să ia cuvântul mai pre
gătit decît ceilalți și să-și spună părerea 
în cutare sau cutare problemă. Ceilalți îl 
ascultă. Tinerii învață, prind vești noi, 
gîndesc mai lămurit după ce discută cu 
el. Aceștia sînt agitatorii. Ei sânt priviți 
cu respect, tinerii au încredere în ei, le 
cer sfaturi, le cer să le vorbească despre 
probleme care-i frământă. Așa s-a întâm
plat și în acea dimineață. Acum câtva timp 
tânărul tractorist Constantin Ciolmec fu
sese as'altat de mulți tineri cu unele 
întrebări despre Apelul de la Viena și în 
legătură cu semnarea Apelului Păcii. Și 
Ciolmec se gîndi că ar fi nimerit ca într-o 
dimineață așa cum este obiceiul să adune 
cîțiva tineri și să le vorbească despre 
Apelul de ia Viena.

De aceea era mai întâi necesar să se 
documenteze el însuși și apoi să par
ticipe la consfătuirea convocată de tova
rășii din organizația de partid. Ciolmec 
avu multe de învățat ca agitator de la 
tov. Popescu Constantin secretarul orga
nizației de partid. După ce-și lămuri toate 
problemele pe care nu le cunoștea și le 
notă în ordine într-un caiet pe care-1 avea 
anume pentru munca lui de agitator, ho
tărî să vorbească tinerilor.

Și iată că în acea dimineață erau strînși 
în atelierul mecanic tractoriștii Ene 
Constantin, Vasile Constantin, Ganea Du
mitru și alții. Ciolmec le vorbea. Cuvin
tele lui erau ascultate cu interes. „Din 
nou imperialiștii, cercurile conducătoare 
din S.U.A., Anglia, Franța, vor să dezlăn
țuie un nou războj mondial. Noi toți 
am simțit urgiile războiului. Eram 
copii pe atunci. Dar am simțit războiul 
prin plînsetele mamelor noastre, jelind 
moartea soților sau copiilor, am simțit 
mizeria prin lipsa de pîine, am indurat fri
gul, ne lipsea îmbrăcămintea, încălțămin
tea. Cîntecele noastre erau astupate de 
tropotul cizmelor fasciste, de sunetele stri
dente ale marșurilor aducătoare de moar
te. Nu vrem să mai vină un astfel de 
război. Pentru aceasta dorința noastră a 
fost exprimată în Apelul de la Viena. A- 
ceastă dorință noi trebuie s-o transfor- 

cutate în cursul acestei luni de muncitorii 
Sectorului Rețele Constanța, a fost electri
ficarea străzilor Horia, Cloșca și Crișan, 
Răscoalei, Popa Șapcă și Alexandru Sabia, 
toate din cartierul Palazul Mare.

Această lucrare a adus multă bucurie în 
casele muncitorilor care locuiesc pe aceste 
străzi, care au acum posibilitatea să-ți facă 
în case instalații pentru lumină electrică, 
radio, fier de călcat etc.

Lucrarea a fost executată cu multă dra
goste și pricepere de echipa condusă de 
maistrul electrician Pîrșcovcanu Fierea, 
evidențiindu-se în mod deosebit în acea
stă echipă tinerii Postelnicu Dumitru. 
Crudu loan și Popa Dumitru.

Alte echipe au lucirat la executarea unei 
rețele de forță motrică pentru o între
prindere. De asemenea, au fost făcute 
importante lucrări și în posturile de trans
formare din oraș pentru asigurarea distri
buirii curentului fără întrerupere.

Corespondent 
C. CONSTĂNTINESCU

un utemist
ei ca nu cumva să se lase păgubași, ci să 
învețe.

Poate că seara, la lumina lămpii, s-au 
adunat toți trei la masă — tatăl, mama și 
fiica. Poate că ore întregi stau alături și 
învață.

—- „Nu așa mamă — litera asta o mai 
rotpndă”. Sau: „Nu — n-ai citit bine tată 
— încă odată !“

Parcă-1 văd pe bătrân... mîndru de fiică- 
sa, dar tot îi mai zice... așa ca s-o necăjea
scă.....Ce-mi spui tu — a ajuns oul să în
vețe pe găină?” Spune și el așa dar as
cultă totuși de fată. De data aceasta ea 
știe mai multe decît ei, trăiește alte tim
puri și poate învăța — pe cînd el la vîrsta 
Paraschivei... Oftează.

Dar Paraschiva Perjeru nu-și ajută nu
mai părinții. în serile cînd profesoara aș
teaptă pe elevi la școală, ea bate la por
țile lor și-i îndeamnă:

— Hai bade mai repede, 
ce mai stai I Ori poate nu 
lecțiile!

Ca și ea toți utemiștii se interesează de 
cei 10 neștiutori de carte care au mai ră
mas în comună. Vor cu tot dinadinsul ca 
în Sagna să nu mai existe nici un om care 
să nu citească ziarul, broșurile cu îndru
mări agrotehnice, sau vreo carte.

FOTINA TUDOR

Ești așteptat, 
ți-ai pregătit

— Agitatorii utemiști discută 
cu tineretul —

măm în voință de a apăra pacea șî din 
voință în lupta pentru menținerea păcii, 
prin munca noastră a tuturora”.

Ciolmec vorbi apoi despre munca trac
toriștilor în campania de reparații. Măr
turie a voinței lor de luptă pentru pace 
erau succesele lor în muncă. Tractoriștii 
de la S.M.T. Călugăreni au reparat toate 
mașinile, cultivatoarele, semănătorile și 
alte unelte agricole. Ei vor putea peste 
cîteva zile să raporteze cu mândrie că sînt 
gata pentru a da lupta în marea bătălie 
a însămînțărilor. El însuși, Ciolmec, în 
munca de reparație a reușit ca într-o lună 
de zile să dea trei norme. Drept răspla
tă a eforturilor depuse în campania de 
reparații a primit un salariu lunar de 
1800 lei. Brigada lui, din care fac parte și 
tinerii Țuican M. și C. Voicu, cea mai 
bung brigadă din stațiune, a reușit să în
deplinească toate muncile încredințate. 
Sînt mulți tractoriști vrednici la S.M.T. 
Călugăreni. Printre cei mai buni din sta
țiune se află și Ganea D., ca și Badiu I. 
Lupta tineretului pentru menținerea păcii 
s-a manifestat în zilele trecute și prin 
efectuarea a două mii ore muncă volun
tară pentru transformarea tuturor piese
lor vechi în piese bune, fapt care le-a 
ușurat munca în reparații.

în atelierul mecanic în acea dimineață 
tinerii discutau despre bucuria vieții lcr. 
Sînt binecunoscute și altor tractoriști bu
nurile de care se bucură ei. La S.M.T.-Că
lugăreni sînt dormitoare moderne, lumi
noase, igienice. Odihna tractoriștilor este 
astfel asigurată în stațiune. Tractoriștii au 
un club pe care-1 frecventează în orele 
lor libere și unde-și petrec timpul în mod 
plăcut. Mulți dintre ei sînt jucători de 
șah. Ei se întrec pentru cucerirea titlului 
de cel mai bun șahist în cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă a satelor. Alții citesc. Clu
bul posedă o bibliotecă de cîteva mii de 
exemplare. Găsești aci cărți tehnice pri
vind munca tractoriștilor, cărți de ideo
logie, de știință, romane, piese de teatru, 
reviste și ziare. Radioul transmite muzică, 
știri din lumea întreagă, conferințe intere
sante. scenarii radiofonice. Tractoriștii sînt 
nelipsiți în fiecare seară de la club. Viața 
lor culturală se dezvoltă an cu an. Ei au 
format o echipă artistică de cor ți teatru.

Un nou magazin
de prezentare și desfacere 

a mobilei
Miercuri dimineața s-a deschis pe Calea 

Victoriei nr. 21 magazinul de prezentare 
și desfacere a mobilei și a altor produse 
ale întreprinderilor Ministerului Industriei 
Lemnului, Hîrtiei și Celulozei.

La inaugurare au luat parte tovarășii: 
Mihai Suder, ministrul Industriei Lemnu
lui, Hîrtiei și Celulozei, prof. ing. Ștefan 
Bălan, vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Ivanier Haber șl 
Mircea Ocheană, locțiitori ai ministrului 
Industriei Lemnului, Hîrtiei și Celulozei, 
directori și funcționari superiori din mi
nister și alții.

în cadrul magazinului sînt expuse ca
mere studio, dormitoare și sufragerii pro
duse de fabricile „Simo Geza” din Tg. 
Mureș, „Libertatea” din Cluj, „Iprofil” 
București și alte întreprinderi ale minis
terului. Alături de mobile se găsesc arti
cole de papetărie, sport și muzică și alte 
bunuri de larg consum produse în unită
țile ce aparțin acestui departament.

-----o-----

Viața portului Constanța
In baza acordurilor și convențiilor co

merciale dintre țara noastră și alte țări, 
în portul Constanța sosesc neîncetat vase 
sub diferite pavilioane.

Printre vasele sosite în ultimul timp se 
află și vasul sovietic „Tuia” care a des
cărcat 2.200 tone de bumbac puf. Pînă 
acum, de la începutul acestui an, în pori 
au fost descărcate 6.400 tone de bumbac 
sovietic.

Zilele acestea a sosit în port primul va« 
din R. D. Germană vasul „Rostok”. încăr
cat cu 3.635 tone de porumb românesc, va
sul a părăsit portul lndreptîndu-se spre 
R. D. Germană. (Agerpres)

Turnee teatrale
Teatrul de Stat din Pitești șl Teatrul 

de Stat din Orașul Stalin au întreprins zi-* 
lele aoestea un turneu în Capitală.

Luni seara, în sala Teatrului C.C.S., Tea
trul de Stat din Pitești a prezentat come
dia „întâlnire cu tinerețea” de dramatur
gul sovietic A. Arbuzov.

Din distribuție au făcut parte: G. Leahu, 
Dem. Psatta, Dem. Niculescu, Maria Mag
da. Ana Cristea, Eugenia Dumitrescu și 
alții. Direcția de scenă a spectacolului a 
fost încredințată regizorului I. Olteanu de 
la Teatrul Municipal din Capitală, iar de
corurile și costumele au fost semnate de 
Al. Olian.

Colectivul Teatrului de Stat din Pitești 
a mai prezentat un spectacol cu aceeași 
piesă, marți seara, la Palatul C.F.R.

In cadrul turneului pe care l-a făcut în 
Capitală, colectivul Teatrului de Stat din 
Orașul Stalin a prezentat marți șl 
miercuri seara în sala Teatrului C.C.S., 
drama „Cei din urmă” de M. Gorki.

Piesa a fost interpretată de Șt. Alexan- 
drescu, A. Apostol, E. Eftimie-Petrescu, 
I. Neleanu, V. Oniceanu, Vivi Candrea, L. 
Mărtoiu, V. Voiculescu, M. Hodoș, E. Si- 
ritinovici, M. Popescu, Veve Cigalia, arti
stă emerită a R.P.R. Spectacolul a fost 
montat în direcția de scenă a regizorului 
I. Simionescu Decorurile sînt semnate de 
Cristina Serion. iar costumele de Panny 
Maximilian. (Agerpres)

----- O-----

CRONICA ,
Printr-un decret al Prezidiului Marii 

Adunări Naționale tov. Marin Florea 
Ionescu a fost numit ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al R.P.R. în Repu
blica Populară Polonă .în locul tov. Cons
tantin Nistor, care a primit o altă însăr
cinare. (Agerpres)

Brigada artistică de satiră și umor din 
care fac parte și talentațiî tractoriști lor- 
dache Ion, Vasile Constantin și alții, com
bate pe scenă prin glumă și satiră tot ce 
este mai rău și dăunează muncii ș; vieții 
lor. Așa se face că năravurile vechi dis
par încetul cu încetul și munca lor se 
îmbunătățește simțitor. Tinerii pentru a-și 
face munca mai plăcută, pentru a învăța 
mai mult din experiența unora și din lip
surile altora au înființat un post utemist 
de control care-și are și o gazetă proprie. 
Așa procedează ei pentru ridicarea califi
cării lor, pentru ca să-și îndeplinească sar
cinile în vederea mecanizării agriculturii.

De curînd s-a început construirea de lo
cuințe muncitorești destinate celor mai 
vrednici tractoriști din stațiune. Nu va 
trece mult și sala de festivități cu o capa
citate de 200 locuri care va fi folosită pen
tru serbări cât și pentru filmat, va fi dată 
în folosință pentru tractoriștii de la S.M.T. 
Despre toate acestea tînărul agitator Ciol
mec Constantin a vorbit tinerilor. In în
cheiere el a spus :

„Trebuie să luptăm prin muncă, să 
menținem pacea. Să dovedim că alături 
de milioane de tineri din lumea întreagă 
vom ști să impunem pacea, să zădărnicim 
planurile ațîțătorilor la război.”

Cînd agitatorul Ciolmec a terminat de 
vorbit unii tineri au luat cuvîntul. Prin
tre aceștia se numără și Ganea Dumitru 
și Vasile Constantin. In cuvîntul lor el 
și-au exprimat hotărîrea de a lupta prin 
munca lor, atât în campania de reparații 
cît și la însămînțări, pentru apărarea păcii 
care le e scumpă ca și lumina zilei. Ei au 
arătat că munca lor de fiecare zi contri
buie la făurirea bune; stări ca și la întă
rirea capacității de apărare a patriei.

La sfîrșitul întâlnirii agitatorului cu ti
nerii tractoriști, Ciolmec a spus: „Să sem
năm cu toții Apelul Păcii, iar fiecare sem
nătură să fie un „nu” categoric războiului, 
să fie hotărîrea noastră de a fi gata să 
ne apărăm patria”.

GABRIEL IONESCU 
corespondentul „Scînteii tineretului” 

pentru regiunea București
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Urmele spionajului american—> 
sînt vizibile

E ușor să sezisezi din comportarea 
organizatorilor agresiunii banditești de 
la Berna și a avocaților lor sensibili Ia 
foșnetul dolarilor, că mister Allan Dul
les, mai marele spionilor americani, 
nu-i deloc mulțumit. Nemulțumirea 
nu-i este provocată de isprava în sine, 
ci de faptul că gangsterii legionari 
n-au fost suficient de dibaci pentru a 
nu lăsa să se vadă sforile cu care sînt 
manevrați și de cine anume sînt mane
vrați. De altfel, trebuie spus că în pri
vința aceasta nu numai gangsterii le
gionari sînt de vină, ci și uncie ziare 
americane care s-au grăbit să exprime 
satisfacția „boss“-ului. Imprudenței i-a 
căzut victimă, de pildă, binecunoscutul 
ziar ultrareacționar „New York He
rald Tribune" care s-a pripit să publice 
un articol de fond în care făcea elogiul 
crimei și lăuda autoritățile elvețiene, 
(în treacăt fie spus, dacă autoritățile 
elvețiene ar fi ținut cît de cît Ia pres
tigiul „neutralității" Elveției, ar fi tre
buit să se simtă jignite de laudele pu
blice ale spionajului american).

Opiniei publice internaționale nu i-a 
fost greu să înțeleagă că atacul tilhă- 
resc de Ia Berna este opera spionajului 
american și că uneltele acestuia au 
fost recrutate din rinduriie lepădături
lor legionare, oameni cu conștiința in- 
cărcată de crime și cu miinile pătate 
de singe. Comentariile publicate de 
presa mondială — și îndeosebi de unele 
ziare pe care nici ciracii radiofonici ai 
lui McCarthy nu le pot declara „de 
stînga" — au demonstrat categoric că 
opinia publică înțelege că nu un pumn 
de indivizi ,,izolați" a comis asasinatul 
și jaful de la Berna ci la mijloc este 
mina spionilor americani. Dealtfel, 
principalul corp delict lăsat la locul 
crimei este concludent. Mașina în care 
au venit gangsterii aparținea trupelor 
americane din Germania occidentală.

Indiferent dacă gangsterii au venit 
din Germania occidentală sau își au 
vizuina în Elveția, este clar că ei n-au 
acționat din proprie inițiativă ci au 
îndeplinit directive americane.

Demascarea fiind evidentă, spionajul 
american a mobilizat pe toți fasciștii 
fugiți de mînia dreaptă a poporului 
romîn să facă tot ce le-o sta în putință 
pentru a șterge urmele banditismului. 
Furat de gîndul simbriei în dolari pe 
care o primește cu regularitate, spio
nul american de la postul de radio 
Madrid s-a trezit spunînd chiar că 
banditismul de Ia Berna este „o ac
țiune omenească". Desigur, pentru cei 
care au ridicat crima la rangul de prin
cipiu politic, pentru cei care și-au legat 
numele de asasinarea în chinuri groaz
nice a atîtor oameni, uciderea șoferu
lui Șețu nu este decît o acțiune „ome
nească", la fel de... omenească cum a 
fost uciderea lui Iorga sau spintecarea 
unor oameni vii în cîrligele de la aba
tor. Pentru legionarii ascunși Ia Ma
drid — bucuroși că „priceperea" lor 
este prețuită și folosită de S.U.A. — 
cele întîmplate în capitala Elveției sînt 
un prilej de nostalgice aduceri aminte; 
de aceea crima de la Berna este cate
gorisită „un act de curaj", iar autorii 
ei sînt declarați „viteji". („Vitejiile" 
de acest fel sînt doar caracteristice le
gionarilor). Dorința de a pune mina pe 
pumnal și de a spinteca oameni stră
bate fiecare frază răcnită nu numai de 
postul de radio Madrid ci și de cel bo
tezat „Europa liberă". De la microfo
nul acestui post s-a făcut auzit „sen
timentul de admirație" al asasinilor de 
profesie față de asasinii de la Berna, 
care au dovedit că n-au pierdut vremea 
prin școlile gestapoului și ale F.B.I.- 
ului american.

Dar deși legionarii de la radio Ma
drid și „Europa liberă" nu obosesc sco- 
țînd în relief „meritele" gangsterilor 
de la Berna, postul „Vocea Americii", 
reflectînd starea de spirit a conducă
torilor spionajului american compro
miși odată mai mult de agenții lor le
gionari, încearcă să minimalizeze ac
tul criminal de la Berna afirmînd că 
la legația K.P.K. „nimic nu a fost de
vastat". Nu-i întîmplătoare această 
minciună sfruntată, pe care de altfel 
nici cele mai reacționare ziare din oc
cident n-au îndrăznit să o reia. Spionii 
americani se simt demascați și vor să 
prezinte toată afacerea drept jocul 
unor copii zburdalnici. Dar nu niște 
copii zburdalnici au asasinat pe Șețu, 
ci niște fiare legionare setoase de 
singe, crescute în jungla hitleristo- 
americană. De altfel, chiar agenția 
„France Presse", desmințea „vocea" 
doiarizată, transmițînd Ia 19 februarie 
— adică chiar în ziua următoare — o 
știre potrivit căreia toate camerele le
gației „au fost răscolite de agresori". 
Distrugerea mobilierului, arhivelor, di
feritelor instalații etc., nu înseamnă

Lucrările subcomitetului comisiei O.N.U. pentru dezarmare
LONDRA 2 (Agerpres). — TASS trans

mite : In seara zilei de 1 martie a fost dat 
publicității la Londra un comunicat în 
care se spune că sub președinția repre
zentantului S.U.A., Lodge-junior, a avut

Cursa înarmărilor provoacă îngrijorare în Anglia
LONDRA 2 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 1 martie în Camera Comunelor au 

început dezbaterile în problema înarmării. 
Dezbaterile, care vor dura două zile, au 
fost deschise de primul ministru Churchill.

După cum s-a mai anunțat, hotărîrea gu
vernului englez de a se începe producția 
bombei cu hidrogen a provocat o puternică 
îngrijorare în rîndul poporului englez, 
care își dă seama că o asemenea hotăr.îre 
nu contribuie cîtuși de puțin la realizarea 
unui acord în problema reducerii înarmă
rilor și interzicerii armelor de extermi
nare în masă.

Trebuie subliniat că în problema produc
ției bombei cu hidrogen, între conservatori 
și laburiști nu există de fapt deosebire de 
păreri. Proiectul guvernamental de rezolu
ție aprobă Cartea Albă în ce privește chel- 
tuelile pentru înarmare. Intr-un „amen
dament” la această rezoluție prezentat de 
grupul parlamentar laburist se arată că 
laburiștii sînt de acord cu hotărîrea de a 
se începe producția de bombe cu hidrogen 
și critică guvernul doar pentru faptul că 
„pune un accent prea mare pe tipurile în-
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devastare pentru „Vocea Americii”. E 
normal: stăpînii ei visează devastări în 
stil mare, așa cum „Garda de fier" a 
mai organizat în zilele cînd haidamacii 
legionari tăiau și spînzurau în țara noa
stră. Evident însă că visurile acestea 
nu se vor împlini niciodată.

Evenimentele de la Berna au adus 
din nou în scenă o seamă de spioni 
și trădători de patrie consacrați ca 
atare. A apărut astfel, dornic să adune 
niscaiva popularitate și implicit un 
pumn de dolari în plus, binecunoscu
tul purtător de cuvînt al spionajului 
american, Mihail Fărcășanu, fost la 
fel de devotat slujitor al „fuhrerului”. 
Acest individ care își avea în mod obiș
nuit reședința în S.U.A. s-a aflat în 
Elveția în noaptea crimei de la Berna. 
Intîmplător ? Nici decum ! Fărcășanu, 
care își zice președinte al rominilor 
„liberi", adică al fasciștilor fugiți în 
occident, nu-i străin de cele petrecute 
Ia Berna. Lipsit de dibăcie, acest în
răit dușman al poporului nostru și-a 
dat arama pe față cînd într-o confe
rință de presă — autorizată de autori
tățile elvețiene — s-a apucat să salute 
pe criminali afirmînd că „lovitura (e 
vorba de agresiunea de la Berna, n.r.) 
a fost un succes...". Cînd știut este că 
Fărcășanu e agent al spionajului ame
rican, mai e nevoie de demonstrat cui 
aparține „succesul" care-1 bucură atît 
de mult ? Desigur că nu. E necesar însă 
de atras atenția asupra unui lucru: 
dacă toate „succesele" lor vor fi ase
mănătoare celui de Ia Berna, atunci cu 
certitudine că Fărcășanu și compania 
riscă să devină șomeri, deoarece vor 
reuși să-i demaște pe deplin pe pa
tronii lor — imperialiștii americani — 
și astfel vor trebui să trăiască numai 
pe socoteala celor 6 milioane franci el
vețieni furați din visteria statului ro
mîn în urmă cu ani.

La încercarea de a acoperi pe ade- 
vărații autori ai banditismului de la 
Berna participă din plin și fățiș auto
ritățile elvețiene. Nota guvernului 
R.P.R. adresată la 28 februarie a.c. gu
vernului elvețian arată limpede că au
toritățile elvețiene nu numai că nu 
și-au respectat elementarele obligații 
de a asigura imunitatea unei misiuni 
diplomatice străine, dar nu au comu
nicat nici pînă în momentul de față 
numărul celor arestați, identitatea lor 
și numărul celor evadați. In această 
privință este semnificativă o telegramă 
a agenției ANSA. La cererile insistente 
ale presei, poliția elvețiană a dat ur
mătoarele amănunte asupra criminali
lor legionari : pe unul din ei îl cheamă 
Dumitru, numele de familie nefiind di
vulgat, este înalt de 1,68 m., are „păr 
negru, pieptănat spre spate". Se pare 
că un singur lucru a fost omis : ce 
număr poartă la pantofi, căci în rest...

Se vede însă că autoritățile elvețiene 
sînt grijulii de reputația spionilor 
americani și se încăpățînează să as
cundă identitatea lor. Ele cred că vor 
putea în acest fel să șteargă urmele 
care se văd de la o poștă că duc spre 
oficinele serviciului de spionaj condus 
do Allan Dulles. Aceste urme nu pot 
fi însă șterse. Eforturile sînt zadar
nice.

Adevărul va ieși pe deplin la iveală 
oricît s-ar încerca să se împiedice 
aceasta. Criminalii legionari și mai 
marii lor trebuie să răspundă pentru 
crima comisă ! Cît privește guvernul 
elvețian, el are datoria ca cel puțin în 
acest moment să respecte obligațiile 
internaționale care-i revin și să satis
facă cererile juste ale opiniei publice 
din țara noastră și din alte țări.

Opinia publică din R.P.R. se pro
nunță în sprijinul cererii guvernului 
nostru ca autoritățile elvețiene să ia 
toate măsurile necesare pentru cerce
tarea multilaterală a celor netrecute, 
descoperirea tuturor vinovaților și gă
sirea tuturor firelor care duc la orga 
nizatorij atacului terorist. In virtu
tea chiar a legilor elvețiene șl anume 
a articolului 118 din legea federală de 
procedură penală. însărcinatul cu afa
ceri al R.P.R. la Berna trebuie să asiste 
la interogatoriul acuzaților. Ținind 
seamă de răspunderea ce revine Elve
ției, guvernul elvețian trebuie să 
acorde statului romîn despăgubiri pen
tru prejudiciile produse, precum șl des
păgubiri familiei lui Aurel Șețu.

Guvernul elvețian trebuie să fie con
știent de obligațiile sale și să le înde
plinească cu rigurozitate. In locul în
cercărilor de a ascunde pe făptașii cri
mei, în locul încercărilor de a se es
chiva de la satisfacerea celor mal ele
mentare îndatoriri ale sale, guvernul 
elvețian trebuie să dea curs cererilor 
legitime ale poporului romîn.

E. OBERST

loc la 1 martie la Lancaster House o șe
dință a subcomitetului comisiei O. N. U. 
pentru dezarmare. In cadrul ședinței au 
fost continuate tratativele. Ședința urmă
toare va avea loc la 3 martie.

vechite de armamente". In sînul fracțiunii 
parlamentare a partidului laburist nu 
există însă o unitate de păreri în problema 
producției bombei cu hidrogen. Aceasta se 
explică prin influența exercitată de atmos
fera care domnește în rîndurile maselor 
largi ale oamenilor muncii englezi.

Un indiciu al nemulțumirii și împotrivi
rii crescînde față de politica guvernului, 
pe care o sprijină laburiștii de dreapta, 
este amendamentul prezentat la 28 febra 
arie de doi laburiști, Driberg și Ackland. 
După cum s-a mai anunțat, în acest amen
dament. se propune Camerii Comunelo să 
refuze să aprobe producția de arme cu hi
drogen. Autorii amendamentului cheamă 
guvernul „ca la actuala conferință pentru 
dezarmare sau cu orice alt prilej cores
punzător, să ia o inițiativă care să poată 
duce la interzicerea generală a acestei 
arme și a celorlalte tipuri de arme nu
cleare".

LONDRA 2 (Agerpres). — TASS trans
mite : Deschizînd dezbaterile din Camera 
Comunelor, în „problemele apărării”, adi
că în problemele înarmării Angliei, pri
mul ministru Churchill s-a manifestat ca 
adept al cursei înarmării cu arme atomice 
și hidrogen. Churchill s-a pronunțat pen
tru folosirea în război a armelor atomice 
și cu hidrogen. în caz de război, a spus el, 
„ar fi absurd să se presupună” că această 
armă nu Va fi folosită.

De Ia Prezidiul 
Sovietului Suprem 

al U. R. S. S.
MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS trans

mite : La propunerea președintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bulga
nin, Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a hotărft :

Să elibereze pe A. F. Zasiadko din func
ția de ministru al industriei cărbunelui al 
U.R.S.S., avînd în vedere munca sa nesa
tisfăcătoare.

Să numească ministru al industriei căr
bunelui al U.R.S.S. pe Alexandr Niko- 
laevicî Zademidko.

Să elibereze pe A. I. Kozlov din funcția 
de ministru al Sovhozurilor al U.R.S.S., ca 
nefăcînd față muncii.
Să numească ministru al sovhozurilor al 

U.R.S.S. pe Ivan Aleksandrovici Benedik
tov, eliberîndu-1 din funcția de ministru al 
agriculturii al U.R.S.S.

Mitingul tineretului din Berlin 
consacrat încheietii ședinței 

Comitetului Executiv al F.M.T.D.
BERLIN 2 (Agerpres). — A. D. N. 

transmite : La Berlin a avut loc un miting 
al tineretului, consacrat încheierii ședinței 
Comitetului Executiv al Federației Mon
diale a Tineretului Democrat (F.M.T.D.). 
La miting au luat parte 3.000 de tineri 
din toate sectoarele Berlinului, precum și 
oaspeți străini.

Luînd cuvîntul în cadrul mitingului, 
Bruno Bernini, președintele F.M.T.D., a 
declarat că hotărîrile Comitetului Exe
cutiv vor trebui să joace un rol important 
în lupta împotriva folosirii armei atomi
ce, pentru zădărnicirea acordurilor mili
tare de la Paris. Bernini a declarat că 
F.M.T.D. este cu totul de partea tinere
tului german în lupta sa pentru pace și 
pentru reunificarea Germaniei.

în aplauzele furtunoase ale asistenței, 
S. K. Romanovski, președintele Comitetu
lui antifascist al tineretului sovietic, a de
clarat că tineretul german poate să fie 
sigur pe sprijinul tineretului Uniunii So
vietice în lupta sa împotriva acordurilor 
de la Paris, pentru unificarea patriei sale. 
Apoi a rostit cuvinte de salut reprezen
tantul tineretului chinez, precum și re
prezentanții tineretului din Franța și 
S.U.A.

în cadrul mitingului a luat de asemenea 
cuvîntul Erich Honnecker, președintele 
Consiliului Central al Uniunii Tineretului 
Liber German. Ratificarea de către Bun
destag a acordurilor de la Paris, a decla
rat el, pune în fata poporului german sar
cina de a împiedica prin toate mijloacele 
aplicarea acestora. Honnecker a propus 
organizațiilor de tineret din întreaga Ger
manie să ajungă imediat la o înțelegere 
în ce privește sarcinile în lupta comună 
împotriva acordurilor de la Paris, pentru 
reunificarea țării.

în încheiere, participanții la miting au 
adoptat în unanimitate o rezoluție de pro
test împotriva ratificării acordurilor de 
la Paris, în care se subliniază că tinere
tul german va face tot ce-i stă în putin
ță pentru a zădărnici planurile de pregă
tire a unui nou război.

--------O--------

Conferința de presa 
a Comitetului Executiv 

al F. M. T. D.
BERLIN 2 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 1 martie a avut loc la Berlin o 
conferință de presă organizată de mem
brii Comitetului Executiv al Federa
ției Mondiale a Tineretului Democrat 
(F.M.T.D.).

Jacques Denis, secretarul general al 
F.M.T.D., a vorbit reprezentanților presei 
germane și străine despre sesiunea Comi
tetului Executiv al F.M.T.D., care a avut 
loc la Berlin între 25 și 28 februarie. Co
mitetul Executiv al F.M.T.D., a spus el, a 
chemat tineretul întregii lumi să participe 
activ la campania dusă de Consiliul Mon
dial al Păcii împotriva folosirii armei ato
mice. Comitetul Executiv a aprobat pro
gramul celui de al 5-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților pentru Pace 
și Prietenie care se va ține la Varșo
via. în timpul Festivalului va avea loc cea 
de a doua ediție a întîlnirilor sportive in
ternaționale prietenești. După cum a de
clarat Jacques Denis, ședința Comitetului 
Executiv al F.M.T.D a arătat că tinere
tul din toate țările lumii sprijină activ 
tineretul german în lupta lui împotriva 
reînvierii militarismului german, pentru 
unificarea Germaniei pe o bază pașnică și 
democrată. La conferința de presă au 
luat de asemenea cuvîntul reprezentanții 
Japoniei și Indiei care au vorbit despre 
lupta tineretului japonez și indian pentru 
interzicerea armei atomice.

--------O---------

La 22 martie
încep în Consiliul Republicii 

dezbaterile asupra acordurilor 
de la Paris

PARIS 2 (Agerpres). — Agenția France 
Presse anunță că în ședința din 1 martie 
a președinților grupurilor parlamentare 
din Consiliul Republicii s-a hotărit ca dez
baterile din Consiliul Republicii pe mar
ginea acordurilor de la Paris să înceapă la 
22 martie. Dezbaterile vor dura trei zile.

-----o-----

Procesul provocator 
înscenat Partidului Comunist 

din Germania
BERLIN 2 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : După cum s-a mai anunțat la 1 
martie tribunalul constituțional federal de 
la Karlsruhe a reluat procesul provocator 
înscenat Partidului Comunist din Germa
nia. In ședința din 1 martie tribunalul a 
continuat să examineze așa-zisele „acuza
ții” ale guvernului de la Bonn, care în
cearcă să silească tribunalul să interzică 
Partidul Comunist din Germania.

Pentru a nu da posibilitate apărării P.C. 
din Germania să dovedească lipsa de te
mei și caracterul premeditat al acestor 
„acuzații”, tribunalul a recurs la un nou 
subterfugiu ilegal: el a permis apărării 
P.C. din Germania să folosească doar ceva 
mai mult de o zecime din totalul docu
mentelor și materialelor prezentate de a- 
părare. Reprezentanții apărării P.C. din 
Germania au protestat energic împotriva 
acestor acțiuni ale tribunalului.

Prof. Kroeger, apărător al Partidului 
Comunist din Germania, care a luat cu
vîntul în legătură cu problema „acuzații
lor”, a subliniat că guvernul Adenauer se 
străduiește să interzică partidul comunist 
pentru că acesta reprezintă principala pie
dică în calea politicii de remilitarizare. EI a 
spus că majoritatea „acuzațiilor” prezen
tate nu sînt direct legate de obiectul pro
cesului și de aceea ar trebui să fie res
pinse de tribunal.

Pentru pace, împotriva războiului atomic!
In Austria, cam

pania pentru strîn- 
gerea de semnă
turi pe Apelul de 
la Viena împotri
va pregătirii unui 
război atomic se 
desfășoară cu suc
ces. Numai în de
curs de eîteva 
zile, la Linz (Aus
tria superioară), 

au fost strînse pe 
Apel 4.000 de 
semnături.

In primele rîn- 
duri ale luptători
lor pentru pace 
în Austria se află 
tineretul. Tinerii 
membri al orga
nizației „Tinere
tul Liber Aus
triac" au strîns 
deja pe Apelul 
de la Viena peste 
6.000 semnături.

în fotografie : o

Aplicarea metodei atomilor marcați 
în industria chimică sovietică

MOSCOVA 2 (Agerpres.. — TASS trans
mite; Academia de Științe a U.R.S.S., Mi
nisterul Industriei Chimice al U.R.S.S. și 
Ministerul învățămîntului Superior al 
U.R.S.S. au convocat la Moscova o con
ferință cu privire la aplicarea metodei 
atomilor marcați în industria chimică

La 1 martie, în marea sală de festivi
tăți a Institutului chimico-tehnologic 
„D. I. Mendeleev" din Moscova a avut loc 
o ședință plenară la care au luat parte 
aproepe 900 de oameni de știință, ingi
neri, precum și studenți din instituțiile de 
învățămînt superior din Moscova. La 
această ședință au participat academicie
nii A. P. Vinogradov, S. I. Volfkovici, A. 
A. Balandin, D. P. Novikov, locțiitor al 
ministrului Industriei Chimice, și alții.

In cuvîntul de deschidere N. M. Javo- 
ronkov, membru corespondent al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., a subliniat că 
aplicarea metodei atomilor marcați în chi
mie, biochimie, medicină și tehnică este 
una din formele importante de folosire a 
energiei atomice în scopuri pașnice.

I. P. Alimarin, membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S., a anali
zat în raportul său problemele aplicării 
izotopilor în analiza chimică ș; în contro
lul diferitelor procese de producție. Ra
portorul a subliniat marea, importanță a 
metodelor rapide de analiză a metalului

Prezidiul Adunării Populare a R. P. Bulgaria 
sprijină Declarația Sovietului Suprem al U.R.S.S.

SOFIA 2 (Agerpres). — A.T.B, trans
mite: Prezidiul Adunării Populare a Re
publicii Populare Bulgaria a ascultat la 
1 martie comunicarea președintelui Pre
zidiului, G. Damianov, cu privire la De
clarația Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 
9 februarie și a adoptat în unanimitate 
o hotărîre în care se spune: Prezidiul Adu
nării Populare a Republicii Populare Bul

Contradicții în sînul coaliției guvernamentale italiene
ROMA 2 (Agerpres). — Dezbaterile din 

Senatul italian în legătură cu acordurile 
de la Paris, care au început la 24 februa
rie, se desfășoară în condițiile ascuțirii 
divergențelor din cadrul coaliției guver
namentale cvadripartite și numai, teama 
cercurilor reacționare de a nu „compro
mite” ratificarea acordurilor de la Paris 
a dus la amînarea pentru un scurt timp, 
a declanșării unei crize de guvern.

La baza divergențelor din cadrul coa
liției guvernamentale, și din însuși cadrul 
partidelor care fac parte din guvern (par
tidele democrat-creștin, social-democrat, 
liberal și republican — N.R.), stă planul 
guvernamental de reformă a contractelor 
cu privire la folosirea pămînturilor, plan 
care lovește în interesele fundamentale 
ale țărănimii italiene.

Vechile contracte încheiate între moșieri 
și țărani prevedeau că moșierul nu-1 pu
tea izgoni pe țăran de pe pămînt, fără mo- 
tive bine întemeiate.

Or, recent reprezentanții partidelor de 
coaliție din guvern au ajuns la un acord 
pentru a prezenta în parlament un nou 
proiect de lege, care dă moșierilor dreptul 
să izgonească la bunul lor plac pe țărani 
de pe pămîntul pe care îl lucrează.

Acest plan al guvernului a trezit un 
puternic val de proteste în întreaga Ita
lie, sute de mii de țărani manifestînd îm
potriva tentativei de încălcare a dreptu
rilor lor elementare. De asemenea. împo
triva acestui plan au protestat pînă și li
derii sindicatului social-democrat „Uniu
nea Italiană a Muncii” și ai „Asociației 
Muncitorilor Catolici”.

In același timp, sub presiunea puterni
celor proteste ale maselor muncitoare ale 
țărănimii, numeroase personalități de 
frunte ale partidului democrat-creștin 
s-au pronunțat împotriva planului guver
namental. Aceasta a dat naștere unor se
rioase divergențe în cadrul partidului de
mocrat-creștin, divergente care au ieșit 
puternic la iveală în ședința din 25 fe
bruarie a grupului parlamentar al parti
dului democrat-creștin. Cu acest prilej, 
membri din guvern a; partidului demo
crat-creștin au cerut să fie aprobat punc
tul lor de vedere în problema reformei 
contractelor cu privire la folosirea pămîn
turilor. In ciuda amenințărilor lui Scel- 
ba. care a declarat că va demisiona ime
diat în cazul cînd grupul parlamentar de
mocrat-creștin nu va aproba poziția gu
vernului. numai 138 de deputați din 268 
au adoptat rezoluția care aprobă politica

SCURTE ȘTIRI
• La 2 martie a părăsit Berlinul ple- 

cînd spre Moscova delegația guvernamen
tală sovietică care a participat la deschi
derea Tîrgului internațional de primă
vară de la Leipzig din 1955 în frunte cu 
A. I. Mikoian. prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

• La Moscova s-a deschis cel mai mare 
magazin alimentar „Gastronom” din 
U.R.S.S El este situat la parterul unei 
clădiri înalte, construite de curînd în 
Piața Insurecție; și uimește prin imensi
tatea sa. prin amenajarea interioară. Su
prafața totală a noii întreprinderi comer
ciale din capitala sovietică este de apro
ximativ 6.000 mp., iar suprafața sălilor 
comerciale de 1.800 m.p.

• La 1 martie. Prezidiul Adunării Popu
lare a R.P, Bulgaria a aprobat propune

și zgurei, ceea ce asigură o comandă ope
rativă a procesului tehnologic de produ
cere a oțelului. Folosirea fosforului ra
dioactiv permite să se determine în orice 
moment al procesului de producere a fon
tei conținutul de fosfor al zgurei și meta
lului și să se procedeze rapid la marcarea 
zgurii în vederea folosiri; ei ca îngrășă- 
mînt fosfatic în agricultură.

Pref. G. K. Boreskov a analizat pro
blemele aplicării izotopilor în cercetările 
proceselor catalitice.

Prof. A. N. Nesmeianov a vorbit des
pre metodele moderne exacte de deter
minare a rigidității aburului, substanțelor 
solide și lichidelor puțin volatile. G. G. 
Iordan, prim-colaborator științific a vor
bit despre noile aparate folosite în pro
ducție pentru controlul nivelului lichidu
lui în rezervoare, al vitezei fluxului de 
gaze, al măsurării grosimii foilor meta
lice, precum și a densității acoperirilor 
galvanice pe metale, lemn și cauciuc în 
scopuri decorative sau de protecție.

Conferința examinează de asemenea 
probleme legate de extinderea continuă 
a aplicării metode; atomilor marcați, pre
cum și de organizarea centrelor de meto
dică care vor contribui la aplicarea celor 
mai noi realizări ale științei în predarea 
chimiei și tehnologiei chimice, în cadrul 
cursurilor pentru studenți.

garia salută fierbinte șî sprijină întru to
tul Declarația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. din 9 februarie 1955, care con
stituie o nouă dovadă a politicii externe 
consecvente de pace a Uniunii Sovietice, 
îndreptată spre micșorarea încordării in
ternaționale. întărirea păcii și stabilirea 
de relații de prietenie și colaborare între 
toate popoarele.

guvernului în problema reformei contrac
telor cu privire la folosirea în comun a 
pămînturilor, ceilalți deputați votînd o 
parte împotrivă iar alții eschivîndu-se pur 
și simplu de la rezolvarea acestei pro
bleme.

De asemenea, divergențe puternice au 
izbucnit în cadrul partidului liberal în 
legătură cu această problemă, deoarece li
derii partidului, exponenți ai intereselor 
marilor moșieri, au criticat poziția miniș
trilor liberali care au acceptat să fie in
cluse în planul guvernului unele preve
deri care, deși într-o măsură neînsemnată, 
limitează drepturile moșierilor de a izgoni 
pe țărani de pe pămînturi. în urma aces
tor divergențe, conducerea partidului li
beral. în frunte cu secretarul partidului, 
Malagodi, și-a prezentat demisia în semn 
de protest împotriva faptului că miniștrii 
liberali din guvern n-au apărat cu destulă 
„energie” și pînă la capăt interesele ma
rilor moșieri. Consiliul național al parti
dului liberal, care s-a ținut între 26 și 27 
februarie, a hotărît rezolvarea acestor di
vergențe în cadrul unul congres extraor
dinar al partidului, care se va ține ulte
rior. în felul acesta, pentru a nu „com
promite” ratificarea acordurilor de la Pa
ris, pe care partidul liberal le sprijină, li
derii partidului au amînat rezolvarea con
tradicțiilor din cadrul partidului, amî- 
nînd pentru scurt timp criza din guvern. 
In legătură cu aceasta, secretarul partidu
lui liberal, Malagodi, a declarat: „în pre
zent nu trebuie să izbucnească criza gu
vernamentală întrucît este necesar ca 
acordurile de la Paris să fie ratificate de 
urgență”.

Tocmai teama de a nu „compromite" 
ratificarea acordurilor de la Paris a deter, 
minat guvernul Scelba să ceară ca dezba
terile asupra planului de reformă a con
tractelor cu privire la folosirea pămîntu
rilor să fie amînate, deși președinții tutu
ror grupurilor parlamentare, la propune
rea lui Palmiro Togliatti, președintele gru
pului parlamentar comunist, hotărîseră ca 
alegerile să înceapă la 14 martie.

Toate încercările lui Scelba de a stabili 
o unitate de vederi în cadrul coaliției gu
vernamentale se lovesc de opoziția lide
rilor celorlalte partide. Astfel, într-o con
ferință recentă avută cu reprezentanții 
partidelor din guvern. Saragat. lider al 
partidului social-democrat, sub presiunea 
opoziției maselor membrilor de rînd ai 
partidului, a declarat că își exprimă „în
doiala în ceea ce privește viitorul actualei 
coaliții guvernamentale cvadripartite”.

rea guvernului Republicii Populare Bul
garia cu privire la încetarea stării de 
război între Republica Populară Bulgaria 
și Germania și- cu privire la stabilirea 
unor relații pașnice între cele două țări 
și a emis un decret corespunzător în le
gătură cu această chestiune.

• La cinematograful „Kozara” din Bel
grad a început să ruleze filmul sovietic 
în culori „Sadko”. Biletele pentru toate 
spectacolele au fost vîndute cu mult îna
inte de începerea acestora.

® Potrivit relatărilor corespondentului 
din Beirut al ziarului „Al-Gumhuria”, 
studenții și elevii din Bagdad (Irak) au 
declarat la 25 februarie — a doua zi după 
semnarea pactului turco-irakian — o grevă 
de protest, care continuă.

In legătură cu declarația 
ziarului american „Des Moine* 

Register**
Influentul ziar republican „Des Moines 

Register", care apare în orașul american 
Des Moines (statul Iowa), a publicat la 10 
februarie a.c. un articol redacțional în le
gătură cu raportul prezentat de N. Ș. 
Hrușciov la Plenara din ianuarie a Comi
tetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

După ce se referă la marile sarcini puse 
de Plenară în fața agriculturii sovietice 
în opera de dezvoltare a creșterii anima
lelor pe baza lărgirii producției de po
rumb, autorii articolului, în calitate de 
„purtători de cuvînt" ai statului Iowa — 
centrul celei mai mari regiuni din lume 
de creștere a animalelor furajate scriu: 
„Nu avem nici un fel de împuterniciri 
diplomatice însă invităm orice delegație^ 
pe care Hrușciov va dori să o aleagă 
pentru a fi trimisă în Iowa... Promitem 
că nu vom ascunde nici unul din „secre
tele" noastre. Vom conduce această de
legație la Ames, unde se găsește cea mal 
mare stațiune agricolă experimentală din 
statul Iowa, la cîțiva dintre cei mai mari 
fermieri din Iowa, la crescătorii noștri de 
animale, la specialiștii în lucrările de 
ameliorare a pămîntului și la societățile 
care se ocupă cu selecționarea semințelor. 
Dorim ca rușii să vadă cum procedăm în 
aceste .lucruri.

în afară de aceasta, am fi bucuroși să 
trimitem în Rusia o delegație de fer
mieri, agronomi, specialiști-crescători de 
animale și alți specialiști tehnicieni din 
Iowa. Tot ceea ce noi, locuitorii din Iowa, 
cunoaștem despre porumb, despre alte 
varietăți de cereale furajere, despre cul
turi furajere, despre vitele de came, pre
cum și despre industria laptelui și crește
rea păsărilor, le vom transmite rușilor 
dacă ei doresc acest lucru".

Această propunere a ziarului american 
cu privire la schimbul unor delegații de 
specialiști în domeniul creșterii anima
lelor a stîrnit interes în rîndul repre
zentanților științei agricole sovietice și a 
lucrătorilor din agricultură. Aceste 
cercuri se pronunță în favoarea schimbu
lui unor asemenea delegații, pornind de 
la faptul că el poate fi folositor atît pen
tru U.R.S.S. cît și pentru S.U.A. în opera 
de dezvoltare a agriculturii pe baza 
schimbului de experiență. Schimbul de 
delegații ar contribui totodată la îmbună
tățirea înțelegerii reciproce în relațiile 
dintre cele două țări și la slăbirea încor
dării internaționale.

Lucrătorii din agricultură din Țara So
vietică sînt de acord cu propunerea zia
rului „Des Moines Register" și declară 
că sînt gata să trimită o delegație în 
statul Iowa dacă, bineînțeles, ea va fi pri
mită în S.U.A. de către autoritățile ame
ricane. Oamenii de știință și specialiștii 
sovietici în domeniul agriculturii declară 
la rîndul lor că sînt gata să primească în 
Uniunea Sovietică o delegație de fermieri 
și specialiști în agricultură din statul 
Iowa.

Din ziarul „Selskoe Hoziaistvo”

ȘTIRI SPORTIVE
o Campionatul de șah al U.R.S.S. a con

tinuat la 1 martie cu disputarea partide
lor cuprinse în cea de a 12-a rundă. In 
centrul atenției spectatorilor s-a situat 
partida dintre fruntașii clasamentului : 
marele maestru Smîslov și tînărul Boris 
Spasski, consemnată ca remiză.

In partida cu Petrosian, Taimanov s-a 
recunoscut învins.

Mikenas l-a învins pe Lisițîn, iar par
tidele Gheller-Ilivițki, Kan-Keres, Anto- 
șin-Korcinoi, Scerbakov-Borisenko, Kotov- 
Flohr și Averbach-Simaghin au fost în
trerupte. Furman a anunțat că cedează 
fără joc partida întreruptă la Gheller în 
runda 10-a.

După 12 runde în clasament continuă 
să conducă Vasili Smîslov cu 8'/s puncte. 
El este urmat de Gheller — 8 puncte și o 
partidă întreruptă și Spasski cu 8 puncte.

• Campionatele republicane de schi pe 
anul acesta au luat sfîrșit miercuri la 
Poiana Stalin odată cu desfășurarea pro
bei de fond pe distanța de 30 km. Victoria 
a revenit schiorului dinamovist Manole 
Aldescu care a realizat timpul de lh51’12”. 
Pe locul doi s-a clasat I. Sumedrea (Li- 
namo) cu lh56’01”, urmat de Gh. Drăguș 
(C.C.A.) cu lh57’05”.

Campionatul mondial de hochei pe 
gheață a continuat marți seara cu întîlni- 
rile programate în cea de a V-a etapă. 
Cel mai important joc al zilei s-a desfășu
rat la Krefeld unde echipa selecționată a 
R. Cehoslovace a întîlnit echipa Suediei, 
fostă campioană mondială. Jocul a prile
juit o întrecere pasionantă mai ales dato
rită felului în care a evoluat scorul. Ho- 
cheiștii cehoslovaci au jucat de-a lungul 
întregului meci cu dîrzenie, repurtînd o 
prețioasă victorie cu scorul de 6-5 (2-1 ;
2- 1 ; 2-3 . Punctele hocheiștilor cehoslovaci 
au fost realizate de Sekyra, Danda, Za- 
brodski, Barton (2) și Rejman.

In celelalte două meciuri disputate, 
echipa Elveției a învins echipa R.P. Po
lone cu scorul de 4-2 (1-1 ; 1-0 ; 2-1), iar 
echipa Germaniei occidentale a întrecut 
echipa Finlandei cu scorul de 7-1 (3-0;
3- 1 ; 1-0). In grupa B s-a disputat un sin
gur joc. Echipa Germaniei occidentale B 
a dispus cu 5-1 (4-0 ; 0-0 ; 1-1) de echipa 
Iugoslaviei.

Spectacolele de azi
TEATRE: Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R.: 

Dama de pică; Teatrul de Stat de Operetă: \ înt 
de libertate; Național „I. L. Caragiale" (Studio) 
Platon Krecet; Național „I. L. Caragiale*4 (Come
dia): Cei din Dangaard; Municipal: Dragoste în 
zori de zi; Tineretului: Libelula; Studioul actorului 
de film „C. Nottara**: Mincinosul; Armatei (B-dul 
G-ral Magheru): Invazia; Armatei (Calea 13 Sep
tembrie): Cîntec despre marinarii Mării Negre ;
Muncitoresc C.F.R. (Giulești): Vinovați fără vină;. 
Ansamblul de Estradă al R.P.R : Să cînte muzica 
(ora 20. în sala din Calea Victoriei 174). Concert 
de muzică ușoară romînească (ora 20,15. în sala 
,,Libertatea" din str. Dobrogeanu Gherea nr. 4) șl 
Magazin de stat (ora 19,30, în sala din str Alex, 
Popov nr. 23); Circul de Stat : Carnavalul circu
lui; Teatrul „Țăndărică*4: Frații Ltu (ora 16, în sala 
„Orfeu").

CINEMATOGRAFE: Patria, București. înfrățirea 
între popoare: Aventurile vasului Bogatîr ; Repu
blica, Lumina, 1 Mai : Ne-am întîlnit undeva ; 
I. C. Frimu, Donca Simo, Libertății : Expresul de 
Nurnberg. Gelozia bat-o vina; Maxim Gorki. Elena 
Pavel, 8 Martie, Alex. Sahia : Din Argentina în, 
Mexico; Timpuri Noi : Crăiasa-broscuță . Ursuleții 
lacomi; Victoria, Miorița, Boleslaw Bierut : Desfă
șurarea, Și Ilie tace sport . Gh Doja Alex Popov:< - 
Dama cu camelii: Vasile Roaită: Suspine pe stradă^ 
Unirea: Suflete zbuciumate: Cultural: Circul S1a< 
via: Constantin David: Locotenentul «u» Rakoczi;- 
Flacăra : Sadko: T. Vladimirescu, Moșilor : Come-/ 
dianții: Aurel Vlaicu: Bănuțul. Munca : De doi 
bani speranță- Arta: Jucătorul de rezervă: Popular: 
Alarmă la circ : Tineretului M. Eminescu : Mai 
tare ca noaptea: 23 August: Roma prele II: Ilie 
Pintilie : Scanderbeg; 8 Mai: Oi dinul Anna; Volga: 
Furtună oe Nipru; N. Bălcescu: Copiii partizanului; • 
Gh. Coșbuc: Nicholas Nikleby; Rahova : Hamiet *, 
Olga Bancic : Antilopa de aur. Valsul pe gheată. 
Zmeul cel rău.
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