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Ilotărîrea isto
rică a Sovietului 
Suprem al Uniu
nii Sovietice a 
zguduit întreaga lume, tot atît de 
puternic ca și lansarea primului 
sputnik. Oamenii de bună credin
ță știu că de multe ori Uniunea 
Sovietică a făcut primul pas în 
lume, atît în domeniul descoperi
rilor științifice cît și în problema 
pacificării omenirii. Actul prin 
care Uniunea Sovietică renunță u- 
nilateral la experiențele cu arma 
nucleară constituie o nouă mani
festare a forțej creatoare a po
poarelor Uniunii Sovietice, a cre
dinței Statului Sovietic în posibi
litatea conviețuirii pașnice cu
celelalte popoare ale lumii, indife
rent de regimurile politice sau
sociale care le guvernează.

Gestul de renunțare unilaterală 
Ia experiențele atomice din partea 
Uniunii Sovietice a produs mare 
derută în cercurile politice apuse
ne. Diverse guverne refuză să co
menteze sau dau răspunsuri echi
voce la întrebarea zilei : „sînteți 
pentru pace, pentru liniștea ome
nirii, sau preferați politica bom
belor nucleare ?“ Tot mai nume
roși reprezentanți ai vieții publi
ce se manifestă pentru ținerea ne- 
întîrziată a conferinței la înalt 
nivel, iar alții cer ca și Statele U- 
nite ale Americii și Anglia să ur
meze exemplul Uniunii Sovietice, 
să renunțe la calea periculoasă a 
experiențelor cu arma nucleară.

Fără îndoială că ultimul cuvînt 
îl vor avea popoarele lumii care 
vor să trăiască în liniște, care au 
ales de mult între arma atomică 
— care, „murdară“ sau „curată“, 
tot ucigătoare este — și convie
țuirea și întrecerea pașnică.

Pînă la urmă, sînt convin» câ 
opinia publică a țărilor apusene

▼a ști să-și im
pună punctul de 
vedere și să for
țeze guvernele ță. 

rilor apusene la tratative și la în
cetarea experiențelor cu bombele 
atomice. Cei mai fericiți vor fi a- 
tunci oamenii de știință, 
în 
ce 
putea să 
putere de creație la ridicarea stan
dardului de viață al omenirii. E- 
nergia nucleară este de pe acum 
utilizată în Uniunea Sovietică în 
scopuri pașnice. Nu putem să pre
vedem decît într-o foarte mică 
măsură, făcînd apel la toată ima
ginația noastră, transformările ex
traordinare pe care le va aduce în 
viața popoarelor utilizarea în 
scopuri pașnice a energiei atomi
ce.

în convorbirile pe care le-am 
avut la diferite congrese interna
ționale, la Viena, Moscova,. Nisa 
cu oameni de știință francezi, ita
lieni, spanioli, mexicani, englezi, 
mi-am dat scama că toți gîndeau 
la fel, toți doreau încetarea răz
boiului nervilor, încetarea expe
riențelor cu armele atomice, eli
berarea omenirii de obsesia în
grozitoare a distrugerii ei, într-un 
cuvînt toți doreau pacea binefăcă
toare și creatoare ; înlocuirea 
luptei cu armele, prin lupta pentru 
o viață mai bună.

Cred că toți colegii mei cu care 
am vorbit atunci și-au păstrat pă
rerile lor, după cum aînt convin» 
că în acest moment istoric, cuvîn- 
tul lor și al tuturor oamenilor de 
știință »e va face auzit și respectat. 
Nu poate exista om de știință 
care să nu salute actul Uniunii 
Sovietice cu speranță și bucurie 
și să nu-și ridice glasul în apăra
rea omenirii de ororile războiului 
atomic.

caro 
din

,__  vor
utilizeze întreaga lor

loc să fabrice arme 
în ce mai ucigătoare.

O hotărâre 
care corespunde 
năzuințelor tineretului

Expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
prim-secretar al C. C. al P. M. R

Tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consi

liul de Miniștri al Republicii Populare Romîne au convocat această 
consfătuire a fruntașilor din sectorul socialist al agriculturii pen- 
|tru ca să analizăm împreună cum se îndeplinesc Directivele Con
gresului al Il-lea al Partidului Muncitoresc Romîn cu privire la 
transformarea socialistă a agriculturii și la creșterea producției 
agricole și pentru a face un schimb de păreri cu privire la măsu
rile ce trebuie luate pentru dezvoltarea muncii în viitor în acest 
important domeniu de activitate.

înfăptuind cu avînt politica Partidului 'Muncitoresc Romîn, poli
tică de construire a socialismului, poporul nostru dezvoltă cu 
succes toate ramurile economiei și culturii, în interesul ridicării 
continue a nivelului de trai al celor ce muncesc.

In 1957 producția industriei siderurgice a depășit de 3,4 ori 
nivelul din 1938, producția de energie electrică de 7,4 ori, a indus
triei petrolifere aproape de 2 ori, extracția de gaz metan de 15 ori, 
producția materialelor de construcții de peste 9 ori. Industria bu
nurilor de consum produce acum de 3 ori mai multe mărfuri tex
tile, de pielărie și încălțăminte decît în 1938, iar producția indus
triei alimentare s-a dublat. De însemnătate deosebită pentru pro
pășirea întregii vieți economice și culturale sînt progresele indus; 
triei constructoare de mașini care dă astăzi o producție de 7 ori 
mal mare decît în 1938 ; această ramură a industriei socialiste 
pune astăzi la dispoziția agriculturii un număr de cea. 50 tipuri 
diferite de mașini agricole, între care tractoare, semănători de 
dereale, cultivatoare, secerătorl-legători, combine tractate pentru 
recoltarea cerealelor și altele.

In agricultură au fost obținute însemnate realizări în lupta pen
tru lichidarea stării,de înapoiere și degradare moștenite din tre
cut. In ansamblu producția agricolă a întrecut cu mult cele mai 
mari producții realizate în timpul regimului burghezo-moșieresc. 
Astfel, media anuală a producției globale de cereale din perioada 
de 5 ani 1934—1938 a fost de 8.268.000 tone, pe cînd în perioada 
de 5 ani 1951 — 1955 a fost de 8 416.000 tone, iar în anul 1957 pro
ducția a fost de peste 11.100.000 de tone; la cartofi, dacă facem 
aceeași comparație, vedem că media producției anuale din pe
rioada 1934—1938 a fost de numai 1.318.000 tone față de media 
anuală de 2.352.000 tone în perioada 1951—1955 și de 3.047.000 
tone în 1957.

Mult mai concludentă este sporirea producției medii la hectar în

anii puterii populare. Media anuală pe țară la grîu-secară a cres
cut de la 1.030 kg. în perioada 1934—1938 la 1.140 kg. în perioada 
1951—1955, ajungînd la 1 200 kg. în 1957 ; la porumb media 
anuală la ha. ipe țară a crescut, în perioadele amintite, de la 
1.940 kg. la 1.290 kg., iar în 1957 la 1.720 kg.: asemenea creșteri 
s-au înregistrat și la alte culturi. Acest succes important al oame
nilor muncii din agricultură și al întregului popor muncitor a 
contribuit la întărirea economică a țării, la întărirea regimului 
democrat-popular.

Cu toate acestea., creșterea producției agricole este încă nesa
tisfăcătoare față de nevoile din ce în ce mai mari ale economiei 
naționale și ale populației muncitoare de la orașe și sate. Produc
ția agricolă globală și producția agricolă-marfă nu cresc pe mă
sura posibilităților create de regimul democrat-popular, a condi
țiilor materiale de climă și de sol și a capacității și hărniciei 
dovedite de oamenii muncii din agricultură.

Congresul al II-lea al partidului a trasat un program de muncă 
pentru creșterea mai departe a puterii economice a țării și pentru 
ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului muncitor. Con
gresul a pus înaintea noastră a tuturor sarcina ca, în același 
timp cu continuarea politicii de industrializare socialistă și pe 
baza rezultatelor pozitive obținute în aplicarea acestei politici să 
concentrăm forțele în lupta pentru dezvoltarea agriculturii, pentru 
sporirea serioasă a producției agricole vegetale și animale-

CEA MAI IMPORTANTA SARCINA PUSA IN FAȚA NOAS
TRĂ DE CONGRESUL AL II-LEA ESTE CREȘTEREA ȘI CON
SOLIDAREA SECTORULUI SOCIALIST DIN AGRICULTURA, 
ASTFEL CA P1NA ÎN 1960 ACEST SECTOR SA FIE PREPON
DERENT CA SUPRAFAȚA ȘI SA ASIGURE 60—70% DIN TO
TALUL PRODUCȚIEI AGRICOLE —MARFA.

îndeplinirea acestei sarcini are o imensă însemnătate, deoarece 
victoria deplină a socialismului în țara noastră poate fi asigurată 
numai dacă socialismul va fi construit și la sate. Interesele vitale 
ale clasei muncitoare ca și ale țărănimii muncitoare și intelec
tualității, interesele întăririi și înfloririi patriei și ale îmbunătă
țirii nivelului de trai al poporului cer făurirea unei puternice eco
nomii socialiste unitare. De succesul transformării socialiste * 
agriculturii depind, rezolvarea deplină a problemei cerealelor, asi
gurarea industriei cu materii prime agricole și îmbunătățirea con
tinuă a aprovizionării populației.

Care sînt rezultatele muncii depuse pe tărîmul transformării 
socialiste a agriculturii după Congresul al II-lea al partidului ?

zatorică pentru transformarea socialistă a agriculturii, organiza
țiile de partid s-au sprijinit într-o măsură mult mai mare pe expe
riența țăranilor muncitori din numeroase gospodării colective, coo
perative agricole de producție și întovărășiri agricole, bine orga
nizate și conduse, ale căror rezultate în producție și venituri con
ving pe țăranii muncitori cu gospodării individuale că drumul agri
culturii socialiste este drumul spre o viață îmbelșugată.

LA 1 MARTIE ANUL ACESTA, 1.528.578 DE FAMILII, RE- 
PREZENTIND PESTE 45’/» DIN TOTALUL FAMILIILOR DE 
ȚĂRANI MUNCITORI, FAC PARTE DIN SECTORUL COOPE- 
RAT1ST-SOCIALIST DIN AGRICULTURA, care cuprinde 3.830.376 
ha., aproape 37% din suprafața agricolă cooperațivizabilă din 
țară. împreună cu supralețele gospodăriilor agricole de stat, ale 
staturilor populare și ale altor instituții de stat, SECTORUL 
SOCIALIST CUPRINDE APROAPE 7.500.000 HA. REPREZEN- 
TIND 52,4% DIN ÎNTREAGA SUPRAFAȚA AGRICOLA A ȚARII, 
față de numai 35,2% la sfîrșitul anului 1955.

Această sporire însemnată a numărului de familii și a supra
feței cooperativizate arată creșterea conștiinței socialiste în rîndu- 
rile țărănimii muncitoare, creșterea încrederii maselor țărănești 
în justețea politicii duse de partidul clasei muncitoare și demon
strează odată mai mult că s-a întărit alianța muncitorească-țără- 
nească, s-a întărit orînduirea democrat-populară.

Colectiviștii regiunii Constanța— 
un exemplu pentru întreaga 

țărănime muncitoare
Tovarăși,
în această consfătuire noi salutăm cu bucurie, în numele Co

mitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin și al Consiliu
lui de Miniștri al republicii noastre populare, succesul obținut de

(Continuare în pag. 2-a)
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Declarația Sovietului Suprem al 

U.R.S.S. este un fapt pe care l-am 
trăit cu nespusă bucurie alături 
de toți tinerii din raionul nostru. 
Declarația aceasta, de importanță 
excepțională, oglindește, cred, două 
lucruri deosebit de clare. în pri
mul rînd aceeași politică consec
ventă a Uniunii Sovietice pentru 
pace, pentru binele omenirii. Sînt 
cunoscute doar de către toată lu
mea nenumăratele propuneri pe 
care Uniunea Sovietică le-a făcut 
în diferite ocazii pentru încetarea 
experiențelor cu armele atomice și 
hidrogen, pentru dezarmare. Din 
păcate, aceste propuneri n-au fost 
încă acceptate de către 
mari puteri — S.U.A., 
Franța, care continuă o 
dioasă cursă a înarmărilor atomi
ce.

în al doilea rînd, declarația So
vietului Suprem al U.R.S.S, pri
vind încetarea unilaterală a ex
periențelor cu armele nucleare și 
cu hidrogen dovedește tăria, pu
terea de nebiruit a țărilor socia
liste.

Pentru tineretul lumii și desigur 
și pentru tineretul țării noastre, 
încetarea experiențelor cu bom
bele atomice și cu hidrogen are o 
covîrșitoare importanță. Armele a-

celelalte 
Anglia, 
primej-

cestea cu o atît de uriașă putere 
de distrugere, perfecționarea lor, 
sînt o primejdie continuă pentru 
viitorul nostru, al celor tineri, ca 
și pentru viitorul întregii omeniri.

In dorința de a pune capăt cît 
mai curînd acestei primejdii, U- 
niunea Sovietică a hotărît să facă 
primul pas pe drumul stăvilirii 
pericolului unui război de exter
minare. Eu, ca și toți ceilalți ac
tiviști ai comitetului nostru 
nai, am fost în aceste zile, 
apariția hotărîrii Sovietului 
prem al Uniunii Sovietice, 
diferite fabrici, întreprinderi și in
stituții. Am stat de vorbă cu tine
rii. Cu toții erau deosebit de 
bucuroși de această nouă inițiati
vă de valoare excepțională a U- 
niunii Sovietice în scopul preîn
tâmpinării unui nimicitor necruță
tor război de exterminare. Ei sa
lutau cu deosebită satisfacție ho- 
tărîrea guvernului și a Sovietului 
Suprem al Uniunii Sovietice. Ea 
corespunde întru totul năzuințelor 
noastre ca și ale tuturor tinerilor 
din întreaga lume, de întărire a 
păcii.

raio- 
după 

Su- 
prin

NICOLAE POPESCU 
secretar al Comitetului raional 

U.T.M. „1. V, Stalin"-Bucurețtl

Numeroase mitinguri
ale oamenilor muncii

Opinia publică din țara noastră 
continuă să-și manifeste satisfac
ția față de istorica hotărîre a So
vietului Suprem al U.R.S.S, de 
a înceta unilateral experiențele 
cu armele atomice și cu hidrogen. 
Cercuri tot mai largi de oameni 
ai muncii își exprimă bucuria 
pentru inițiativa luată de Uniu-

_____________________________

In sala consfătuirii
I

Țărănimea muncitoare pășește cu încredere
pe calea agriculturii socialiste

Progresele realizate în reorganizarea socialistă a satelor de 
la sfîrșitul anului 1955, cînd a avut loc congresul, pînă la 1 
martie 1958, se reflectă în datele de mai jos privind schimbările 
intervenite în această perioadă în sectorul socialist cooperatist 
al agriculturii.

a) Situa(ia sectorului socialist-cooperatist la 31 decembrie 1955

Număr Familii
Suprafața 
agricolă 

(hectare)

Gospodării agricole colective 2.151 185.552 925.287.
Cooperative agricole de producție — — — !
întovărășiri agricole 4.288 201.301 409.482 (

Total - 6.439 386.853 1.334.769

b) Situata sectorului soçialist-cooperatist la 1 martie 1958

Număr. Familii
Suprafața 
agricolă 

(hectare)

Gospodării agricole colective 2.756 398.246 1.669.184
Cooperative agricole de producție 125 5.250 15.501
întovărășiri agricole 11.431 1.125.082 2.145.691

Total - 14.312 1.528.578 3.830.376

Din aceste date rezultă că în doi ani de zile de la congres au 
intrat în gospodării agricole colective, în cooperative de producție 
și întovărășiri agricole un număr de 1.141.725 familii de țărani 
muncitori, de trei* ori mai multe familii decît au intrat înainte timp 
de șapte ani de zile.

La această mișcare mai puternică în rfndurile țărănimii pentru 
cooperativizare a contribuit faptul că, în munca politică și organi-

Joi dimineața au 
Palatul Sporturilor 
Constanța lucrările 
pe țară a țăranilor 
rilor din sectorul socialist 
agriculturii convocată de Comi
tetul Central al P.M.R. și Con
siliul de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne.

La consfătuire participă frun- 
tași în producția agricolă, de
legați ai gospodăriilor agricolo 
colective, cooperativelor agrico
le de producție cu rentă, înto
vărășirilor agricole, lucrători 
din stațiunile de mașini și trac
toare și din gospodăriile agri
cole de stat, oameni de știință 
și cercetători din domeniul a- 
griculturii, ingineri și tehni
cieni agronomi. Iau parte pri
mii secretari ai comitetelor re
gionale de partid și alți acti
viști ai organizațiilor de par
tid și de stat. La lucrările con-

început în 
din orașul 

consfătuirii 
și lucrăto- 

al

»fătuirii participă ca invitați 
țărani cu gospodărie individua
lă, fruntași în muncile agricole.

De asemenea sînt prezenți 
scriitori, ziariști romîni și 
străini.

Sosirea conducătorilor parti
dului și guvernului a fost salu
tată cu puternice aplauze. La 
uiasa prezidiului au luat ioc 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dcj, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Constan
tin Pirvulescu, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Janos Fazekaș, Vladimir Gheor- 
ghiu, Ion Cozma, ministrul A- 
griculturij și Silviculturii, Va
sile Vîlcu, prim secretar al Co
mitetului Regional Constanța al 
P.M.R., Dobrița Dima, preșe
dintele G.A.C. Platonești, ra
ionul Fetești, Marin Ruiu, pre
ședintele cooperativei agricole

de producție cu rentă din co
muna Cîrna, raionul Gura Jiu
lui, Ion Nicolae, prim secretar 
al Comitetului raional de par
tid Calafat, Eroul Muncii So
cialiste Vasile Voichița, briga
dier la S.M.T. Sînnicolau Ma
re, Ștefan Pavel, președintele 
Sfatului popular al regiunii 
București, Gheorghe Popa, bri
gadier în G.A.S. Afumați, raio
nul Brăne.ști, Gheorghe Mafiei, 
președintele G.A.C. Țibucani, 
raionul Tîrgu Neamț, Vasile 
Grădinarii, președintele Sfatu
lui popular al raionului Ne
grești, Mircea Țăranu, inginer 
agronom din G.A.C. rechea, 
raionul Galați, Agripina Săn- 
duleac, președinta întovărășirii 
agricole din comuna Dracsini, 
raionul Botoșani, Ion Carceag, 
președintele G.A.C. Hărman,

nea Sovietică care dovedește încă 
odată prin fapte, în fața lumii 
întregi politica sa consecventă de 
pace.

Hotărîrea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Apelul adresat Con
gresului S.U.A., Parlamentului 
Marii Britanii, Bundestagului 
R. F. Germane și parlamentelor 
celorlalte țări sînt dezbătute pe 
larg de oamenii muncii din între
prinderi și instituții, în adunări 
pe locurile de muncă, pe secții și 
schimburi, la colțuri roșii, clu
buri și biblioteci. Astfel de adu
nări au avut loc la uzinele „Re
publica“, „Grigore Preoteasa“, 
„Boleslaw Bierut“, „Brainer 
Bela“, fabricile „Donca Simo“, 
„Quadrat", „Stela“, „Bumbăcăria 
romînă“ — Jilava, „Țesătoriile 
reunite“ și multe altele. Aproape 
că nu există fabrică sau uzină în 
Capitală în care să nu fi avut loc 
astfel de discuții colective.

Muncitori, tehnicieni, in
gineri și funcționari ai uzi
nelor „Republica“ au citit ho
tărîrea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. cu privire la încetarea 
unilaterală de către Uniunea So
vietică a experiențelor cu armele 
nucleare.

„îmi dau seama odată mal 
mult — a spus laminatorul Ion 
Bădrăzan la adunare. — 
cialismul și pacea sînt de 
părțit. Uniunea Sovietică 
rește continua dezvoltare
nomiel sale în scopul ridicării ni
velului de trai material ți cultural 
al poiporului. Pentru aceasta

că so- 
nedes- 
urmă- 

a eco-

i (Continuare în pag. 4-a)
à (Continuare în pag. 5-a)



Expunerea tovarășului GH. GHEORGHIU-DEJ
(Urmare din pag. l-a)

oameni! muncii din agriculturi din regiunea Constanta, prima 
regiune in care țărănimea muncitoare a trecut în intregime pe 
drumul gospodăriei agricole colective. Felicităm călduros pe colec
tiviștii din regiunea Constanța, care constituie astăzi un exem
plu pentru Întreaga noastră țărănime, pe muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din S.M.T, șl din gospodăriile de stat, pe inginerii și 
tehnicienii agronomi, pe toți oamenii muncii din regiune. Felicităm 
organele de partid și de stat din regiune, care au desfășurat o rod
nică muncă politică și organizatorică pentru a face cunoscut în 
rindurlle zecilor de mii de țărani muncitori exemplul unităților so
cialiste fruntașe și a-i ajuta să treacă pe calea socialismului.

Experiența înaintată a regiunii Constanța pe tărîmul construc
ției socialiste la sate merită să fie studiată de toate organele re
gionale și raionale de partid și de stat, pentru a fi folosită potrivit 
condițiilor și particularităților locale.

După cum știți, în trecut această regiune era una dintre cele 
mai înapoiate părți ale țării. Cele cîteva orășele — în afară de 
orașul Constanța — nu se deosebeau prea mult de un sat mai mă
rișor ; satele se zbăteau în sărăcie și întuneric, populația trăia o 
viață grea, plină de lipsuri.

In fostele județe Constanța și Tulcea. industriile alimentară, 
textilă, chimică, metalurgică, a materialelor de construcții, luate 
toate la un loc numărau de abia 42 de întreprinderi cu o forță 
motrică totală de numai 7.157 C.P. și un număr de 1.900 munci
tori.

La sate, aproape jumătate din pămîntul cultivat (45,8°/o) apar
ținea moșierilor și chiaburilor, în timp ce un sfert din numărul 
total al gospodăriilor țărănești aveau mai puțin decît 1 ha. de pă- 
mînt; 14% din gospodăriile țărănești nu aveau decît 10 ari,
7% aveau pînă la un pogon, 3% aveau între un pogon 
și un hectar de pămînt și numai 14% aveau între 1—3 ha. 
Dezvoltarea capitalismului în agricultură a avut ca rezul
tat în Dobrogea un proces rapid de fărîmițare a micii gospo
dării țărănești, de acaparare a pămînturilor țărănești de către mo
șieri și capitaliști, la care o mare parte din țărani erau nevoiți să 
se angajeze sau să muncească în dijmă. Gospodăriile țăranilor 
săraci și mijlocași nu aveau mijloacele necesare pentru a lucra 
pămîntul; astfel 13,5% din numărul gospodăriilor agricole nu 
aveau nici un bou sau cal, iar numai 6% din gospodării aveau cîte 
un animal de muncă. Despre mecanizarea agriculturii nici nu 
putea fi vorba, deoarece în anul 1938 pe teritoriul acestei regiuni 
erau numai 119 tractoare, 124 batoze, 130 secerători-legători. toate 
fiind proprietatea moșierilor.

Din cauza slabei utilări a agriculturii cu unelte și mașini, pre
cum și a numărului redus de animale de muncă pe care le aveau 
țăranii, pămîntul era lucrat slab, necorespunzător, iar recoltele de 
cereale obținute nu depășeau în anii cei mai buni în medie 450—550 
kg. grîu și 750—800 kg porumb la hectar. Din lipsa atelajelor de 
lucru, țăranii erau nevoiți să lase în fiecare an suprafețe întinse de 
pămînt nelucrate, sub formă de pîrloagă, pe care creșteau buruieni 
și scaieți.

Dacă analizăm chiar statisticile burgheze, care nu oglindeau în
treaga realitate, în anul 1935, 43% din numărul gospodăriilor 
agricole din fostele județe Constanța și Tulcea nu aveau nici o 
oaie, iar 45% nu aveau nici un porc. Cît privește calitatea anima
lelor existente, aproape 80% din numărul porcilor erau de rase 
primitive — stocii și băltăreți — cu randament scăzut la creștere 
și îngrășare, iar 90% din vaci erau de rasă locală sură de stepă 
neameliorată, care dădeau o producție de numai 300—400 litri 
lapte pe an.

La aceste producții scăzute, agricultura era rentabilă numai pen
tru moșieri, căci țărănimea săracă, împinsă iarna de foame, își 
vindea moșierilor sau chiaburilor forța de muncă pe tot anul pen
tru cîteva banițe de porumb sau grîu.

După cucerirea puterii în țara noastră de către clasa muncitoare, 
în alianță cu țărănimea muncitoare, cînd în întreaga fără, oamenii 
muncii, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, au pornit 
cu elan la construirea societății socialiste, în regiunea Constanța 
a început să înflorească o viață nouă.

Vechile întreprinderi industriale și-au mărit capacitatea de lucru 
și au fost înzestrate cu utilaj modern, iar pe întinsul regiunii s-au 
ridicat noi și importante întreprinderi industriale, cum sînt fabrica 
de ciment, întreprinderea metalurgică de utilaj șl fabrica de var de 
la Medgidia, termocentrala Ovidiu, combinatul de conserve de 
pește de la Tulcea și altele; este în construcție și va intra în cu- 
rînd în funcție combinatul de îngrășăminte chimice de la Năvodari. 
Dezvoltarea industriei a dus la creșterea numerică a clasei mun
citoare, de la 1.900 la peste 43.000 muncitori. Aceasta are o puter
nică Influență asupra întregii dezvoltări politice, economice și cul
turale a regiunii, contribuie la întărirea rolului conducător al cla
sei muncitoare în alianța muncitorească-țărănească.

Producția globală industrială în regiune a crescut față de anul 
1938 cu 390%, a industriei alimentare cu 280%. Producția de 
energie electrică a făcut un salt de la 15 milioane kwh. în 1938 
la 139 milioane kwh. în 1955 și la 148,8 milioane kwh în 1957.

Suprafața agricolă a regiunii a crescut cu peste 110.000 ha., 
iar suprafața cultivată cu porumb — cu 50.000 ha. Plantațiile de 
vii au crescut cu aproape 3.200 ha, iar plantațiile de pomi fructi
feri cu 2.500 ha.

Mari schimbări în viața satelor 
dobrogene

Statul democrat-popular a creat o puternică bază tehnică pen
tru agricultură în regiunea Constanța- Oamenii din agricultură 
au la dispoziție aproape 5.500 tractoare, peste 1.350 batoze, 759 
combine pentru recoltatul păioaselor, aproape 3.000 semănători, 
peste 1.500 secerători-legători și alte mii de diferite mașini șl 
utilaje agricole. La fiecare tractor fizic revin acum cca. 150 ha. 
teren arabil. Numai tractoarele din S.M.T.-uri au executat în sec
torul cooperatist în anul 1957 lucrări agricole echivalente cu 
1-256.000 ha.; S.M.T.-urile au executat în mod mecanizat la gos
podăriile colective și întovărășiri 82% din arături, 62% din în- 
sămînțarea cerealelor păioase, 45,6% din recoltatul păioaselor și 
alte lucrări.

Prin lucrarea pămîntului cu tractoarele s-a ridicat an de an 
nivelul agrotehnic, s-au mobilizat materiile hrănitoare din sol, s-a 
păstrat o cantitate de apă mai mare în pămînt, recoltele au fost 
mai bogate. Așa se explică de ce în regiunea Constanța, în peri
oada 1953—1957, în medie s-au recoltat 973 kg. grîu și 1324 kg. 
porumb la hectar, față de media de numai 844 kg. la grîu și 599 
kg. la porumb, realizată în perioada de 5 ani 1934—1938.

Efectivul de animale a crescut la toate speciile (cu excepția ca
balinelor) ; numărul oilor a crescut de la 690.000 la 1.080.000 
capete, numărul porcinelor de la 68.000 la 134-000, numărul bovine
lor de la 93.000 la 124.000, In același timp s-a îmbunătățit calitaj 
tea șeptelului. Din totalul oilor, o proporție de 94% au lînă fină 
și semifină; s-a îmbunătățit calitatea efectivului de bovine și de 
porci.

Cine și-ar fi închipuit înainte că în Dobrogea bătută de vînturi, 
calde, cu pajiști uscate și cu vaci care dădeau anual 300—400 
litri de lapte — mai puțin decît o capră bună — vom ajunge să 
avem la gospodării colective, ferme de vaci care dau anual între 
2000—2600 litri lapte pe vacă, așa cum se întîmplă la gospodă
riile colective din Palazul Mare, din Viile Noi și din Topraisar ?

Prin munca harnică a colectiviștilor, în gospodăriile colective 
se obțin recolte tot mai mari, producția se dezvoltă multilateral, 
crește avutul obștesc. Ca urmare, veniturile colectiviștilor sporesc 
an de an. Dacă în 1956 în gospodăriile colective din raionul Ne
gru Vodă valoarea medie a unei zile-muncă — în produse și în 
bani — era de 13,80 lei, în 1957 ea s-a ridicat la 22,24 lei.

Colectiviștii din Peceneaga, același raion, au primit în 1957, 
pentru fiecare zi-muncă, produse și bani în valoare de 44 lei 
față de 40 lei cît au primit în 1956. Colectiviștii de la Peceneaga 
au prevăzut în planul de dezvoltare a gospodăriei ca în 1960 
să realizeze cel puțin 50 lei la fiecare zi-muncă și, dacă vor 
munci cu aceiași rîvnă ca pînă acum, fără îndoială că vor izbuti.

Viața oamenilor și fața satelor din Dobrogea se transformă 
pe zi ce trece. In timp ce în 1938 un singur sat din întreaga 
regiune avea electricitate, astăzi sînt electrificate un număr de 
54 comune, iar rețeaua de electrificare este în plină extindere. 
Peste 6.500 familii de colectiviști și-au construit case noi; aproa
pe 7.000 și-au cumpărat aparate de radio. Au dispărut malaria, 
tifosul exantematic, pelagra, care bîntuiau regiunea; analfa

betismul este în linii mari lichidat ; față de numai 30 cămine cul
turale, cu 17 biblioteci în 1938, în regiune ființează astăzi 365 
cămine culturale și 311 biblioteci cu un număr de aproape jumă
tate milion de volume, iar în sate, unde înainte nu exista nici o 
singură bibliotecă, există astăzi 55 biblioteci sătești și 127 colțuri 
roșii în gospodării colective, cu peste 265.000 volume.

Colectivizarea creează noi posibili
tăți de dezvoltare economica și cul
turala și de ridicare a nivelului 

de trai
Colectivizarea complectă deschide harnicei țărănimi din regiu

nea Constanța noi posibilități de dezvoltare economică și cultu
rală, cum n-au fost și nu puteau fi niciodată pînă acum. In , 
această regiune, unde fiecărei gospodării țărănești îi reveneau, 
după reforma agrară din 1945, în medie eîte 5,4 ha. suprafață 

agricolă — cea mal ridicată medie pe țară — și unde țărăni
mea resimțea mai puternic decît oriunde lipsa mijloacelor de pro
ducție, ies mai mult în evidență roadele agriculturii socialiste 
mecanizate și imensele ei perspective de dezvoltare.

Organele de partid și de stat, cu participarea largă a colecti
viștilor fruntași în agricultură, a Inginerilor și tehnicienilor din re
giunea Constanța, au elaborat un plan de dezvoltare a agriculturii 
in următorii ani. Toate forțele colectiviștilor trebuie îndreptate 
spre realizarea acestui plan. Organizarea socialistă a întregii su
prafețe agricole creează cele mai bune condiții ca producția agri
colă să fie orientată rațional, științific, pe baza unui temeinic stu
diu al condițiilor pedoclimatice și economice.

Suprafața agricolă a regiunii Constanța este de 987.000 ha., 
din care 820.000 ha. pămînt arabil, 149.000 ha. pășuni și fînețe, 
peste 14.000 ha. vii, aproape 3.600 ha. livezi ; în afară de aceasta 
sînt aproape 100.000 ha. păduri și peste 543.000 ha bălți și lacuri 
bogate în pește.

Condițiile concrete economice și naturale ale celei mai mari su
prafețe din regiunea Constanța, regiune cu soluri bălane și cer
noziomuri bogate, sînt din cele mai prielnice culturii cerealelor, 
mai ales griului și porumbului. Trebuie să ținem seama în același 
timp că această regiune este cea mai secetoasă din țară, precipita
țiile anuale urcîndu-se la cel mult 350—450 mm. Statul, spriji- 
nindu-se pe țărănimea unită, colectivizată, va organiza o luptă sis
tematică pentru a înlătura efectele dăunătoare ale secetei. Obți
nerea unor recolte bogate merge mină în mină cu mecanizarea 
agriculturii De aceea, statul va acorda gospodăriilor colective din 
această regiune sprijinul tehnic necesar ca în 2—3 ani de zile, 
lucrările agricole să fie mecanizate în proporție de 90% la semă
natul porumbului și păioaselor și 80% la semănatul florii soarelui, 
90% la prășitul porumbului, 85% la seceratul păioaselor, 40% la 
recoltatul porumbului, urmînd ca, pe măsura dezvoltării mai de
parte a industriei socialiste, să ajungem treptat la mecanizarea 
complexă și complectă a agriculturii.

In aceste condiții, gospodăriile colective, folosind semințe se
lecționate și semințe hibride de porumb, îngrășînd terenurile cu 
gunoi de grajd și cu îngrășăminte minerale, vor ajunge în cîțiva 
ani să obțină o producție de grîu de 1.450 kg. la hectar în medie 
pe regiune, iar la porumb, în medie 2.200 kg. la ha. — producții 
care, în condițiile vechii Dobroge nici măcar nu puteau fi visate. 
In raioanele cerealiere, cum sînt Negru Vodă, Fetești, o parte din 
Medgidia și Istria, producțiile medii la hectar vor ajunge în 2—3 
ani pînă la 2.500 kg. la grîu și 3.000—3.500 kg. la porumb. In fie
care din raioanele regiunii se vor înființa loturi de hibridare tota- 
lizînd 2.600 ha., pentru producerea hibridului simplu, iar un număr 
de gospodării colective vor fi profilate pentru a obține sămînță de 
porumb hibrid dublu, cu care se vor putea însămînța 200.000 ha.

Dacă la întreaga suprafață colectivizată, cultivată cu grîu și 
porumb se va obține în cîțiva ani un spor de 500 kg. grăunțe 
pe ha. — ceea ce nu este greu de realizat în condițiile agricul
turii socialiste mecanizate — colectiviștii din regiune vor obține 
un plus de venit de aproximativ 380 milioane lei. Aceasta în
seamnă o mare bogăție pentru gospodăriile colective și pentru 
familiile colectiviștilor din regiune, o contribuție importantă la în
tărirea economică și înflorirea social-culturală a țării.

In raionul Hîrșova 'și în o bună parte din raioanele Tulcea, 
Istria și Medgidia, colectiviștii vor experimenta și vor introduce 
în producție, cu sprijinul statului, sorgul hibrid, care s-a dovedit 
mai rezistent la secetă decît porumbul local, dă producții mari de 
cîte 4—5.000 kg. la hectar și poate fi folosit cu mare randament în 
hrana animalelor și a păsărilor. Se va dezvolta cultivarea florii 
soarelui, a inului pentru ulei și a rapiței, plante care au condiții 
favorabile de cultură în regiunea Constanța și care aduc venituri 
mari.

Viticultura este o mare bogăție pentru această regiune, unde 
se găsesc renumitele vinuri de Niculițel, Sarica și Murfatlar. 
.Colectivizarea agriculturii face cu putință să se organizeze folo
sirea rațională a terenurilor slab productive pentru culturile cerea
liere și valorificarea lor la un înalt randament pe calea utilizării 
ca plantații de vii. Gospodăriile colective vor înființa pepiniere 
pentru plantarea cu vii a terenurilor nisipoase, ceea ce va contri
bui ca în cîțiva ani de zile să se extindă sectorul viticol în regiu
nea Constanța la 40—50.000 ha.; în sectorul pomicol se va planta 
în 2—3 ani de zile o suprafață de peste 6.000 ha. fără să se mic
șoreze'suprafețele arabile pe care se cultivă griul și porumbul.

Condițiile economice naturale și posibilitățile existente pentru 
creșterea animalelor vor putea fi "pe deplin folosite în actuala 
situație. Pînă în anul 1960, numărul bovinelor va putea ajunge la 
125.000, din care cel puțin 50% vaci cu lapte. Numărul porcilor 
va nutea fi sporit pînă la 830.000 capete, iar al oilor pînă la 
1.500.000.

Frumusețile și bogățiile Deltei Dunării sînt vestite în întreaga 
lume. Abia acum însă se vor putea valorifica bogățiile Deltei și 
se vor putea îmbunătăți în mod serios condițiile economice și 
social-cuiturale ale populației muncitoare de aci.

Terenurile arabile necultivate, precum și terenurile ce vor fi 
scoase în fiecare an de sub regimul inundațiilor vor fi predate 
în folosință gospodăriilor agricole de stat și gospodăriilor colec
tive, pentru a le cultiva cu plante agricole. Incepînd cu anul aces
ta, va începe în Deltă plantarea organizată a terenurilor priel
nice pentru cultivarea viței de vie și a pomilor roditori, iar sfatul 
popular regional va organiza producerea materialului săditor pen
tru extinderea pomiculturii și mai ales a gutuiului în 
gospodării colective și în curțile colectiviștilor, cunoscut 
fiind că acest pom fructifer găsește aci condiții excep-' 
țlonal de favorabile, cum în puține alte locuri se găsesc. 
Gospodăriile colective vor fi îndrumate și ajutate să crească rase 
de animale din speciile adaptate condițiilor din Deltă ; se vor crea 
centre de recondiționare a animalelor din Deltă, se vor înființa 
centre de incubație pentru producerea bobocilor de rață și de 
gîscă, astfel ca în scurt timp gospodăriile colective să poată or
ganiza aci creșterea a zeci și sute de mii de păsări, activitate 
productivă deosebit de rentabilă pentru colectiviști și de mare 
însemnătate pentru întreaga economie națională.

Ținînd seama de schimbările de structură care au avut loc în 
regiune, de rolul electrificării în dezvoltarea agriculturii socia
liste, se vor extinde în 2—3 ani rețelele de înaltă tensiune spre 
raioanele Tulcea, Fetești și Adam Clisi, spre a se folosi pe scară 
largă energia electrică în producția industrială și agricolă, pentru 
irigații și pentru iluminarea caselor oamenilor muncii.

In fața țărănimii colectivizate din regiunea Constanța s-au des
chis posibilități nelimitate de mărire a producției, de ridicare a 
nivelului de trai material și cultural, prin organizarea agriculturii 
pe temelia muncii unite, a științei și tehnicii moderne.

Rezultate îmbucurătoare în activitatea depusă pentru trans
formarea socialistă a agriculturii au fost realizate în cele mal 
multe regiuni ale țării; în regiunea Timișoara, gospodăriile colec
tive, cooperativele de producție și întovărășirile cuprind aproape 
513.000 hectare, adică 61% din suprafața agricolă cooperativizabilă, 
7 raioane fiind complect cooperativizate. Pași mari înainte s-au 
făcut în regiunea Galați, unde unitățile socialist-cooperatiste cu
prind în total pe regiune, 457.000 hectare, adică 67% din suprafața 
agricolă cooperativizabilă ; aci 7 raioane sînt complect cooperativi
zate. In regiunea București, suprafața gospodăriilor colective, coo
perativelor de producție și întovărășirilor cuprinde 618.000 hectare, 
aproape 49% din suprafața cooperativizabilă, un număr de 5 ra
ioane fiind complect cooperativizate ; în regiunea Iași sînt 3 raioa
ne deplin cooperativizate, în regiunea Craiova 2 raioane, iar în 
regiunile Stalin și Suceava cîte un raion; alte 11 raioane din re
giunile Craiova, București, Ploești, Pitești, Timișoara și Oradea 
sînt cooperativizate între 50—80% din suprafața cooperativizabilă.

Faptele au spulberat cu desăvîrșire teoria lansată de ideologii 
capitaliștilor și moșierilor, care pretindeau că țărănimea ar fi 
incapabilă să meargă cu hotărire pe calea unor profunde trans
formări sociale, că ea ar fi refractară socialismului. Avantajele 
materiale ale organizării socialiste a agriculturii au o mare forță 
de atracție și exercită o influență pozitivă din ce în ce mai pu
ternică asupra maselor celor mai largi ale țărănimii.

Depinde în mare mășură de capacitatea organizațiilor de partid 
și a organelor de stat de a folosi cu pricepere rezultatele de pînă 
acum în dezvoltarea industriei socialiste și în transformarea socia
listă a agriculturii, pentru a obține realizări noi, hotărîtoape, în 
construcția socialistă la sate.

Sarcinile fundamentale în 
etapa actuala în transformarea 

socialista a agriculturii
Ceea ce trebuie să facem acum, în primul rind, este să ne con

centrăm forțele pentru întărirea economică organizatorică a sec
torului socialist-cooperatist existent in agricultură. După cum 
am arătat, aproape 37% din terenurile agricole ale țără
nimii muncitoare fac parte din sectorul socialist. Țărănimea coo- 
perativizată, o țărănime nouă, constructoare a unei vieți noi, repre
zintă astăzi, sub conducerea partidului clasei muncitoare, o forță 
puternică în lupta pentru mai multe cereale, mai mari cantități 
de carne, ouă, lapte, pentru ridicarea nivelului de viață al poporu
lui muncitor și întărirea continuă a alianței între clasa munci
toare și țărănimea muncitoare, — temelia orînduirii democrat- 
populare.

Cea mai mare parte din gospodăriile colective, cooperativele 
de producție și întovărășirile agricole sînt înființate de puțin 
timp, încă nu au avut cînd să se închege bine, să se întărească 
din punct de vedere economic și organizatoric; țăranii coope- 
rativizați, organele de conducere ale unităților socialist-coope
ratiste trebuie bine îndrumate și temeinic sprijinite de către 

organele de partid și de stat pentru a asigura consolidarea și 
dezvoltarea economică multilaterală a gospodăriilor colective, 
cooperativelor de producție și întovărășirilor.

CONSOLIDAREA REZULTATELOR OBȚINUTE PINA 
ACUM IN CONSTRUCȚIA SOCIALISTA LA SATE — IATA 
SARCINA PRINCIPALA CARE STA IN FAȚA NOASTRA IN 
FAZA ACTUALA A PROCESULUI DE TRANSFORMARE SO
CIALISTA A AGRICULTURII ; ÎNDEPLINIREA ACESTEI 
SARCINI ESTE O CONDIȚIE PRINCIPALA PENTRU SUC
CESUL OPEREI DE CONSTRUIRE A SOCIALISMULUI IN 
ȚARA NOASTRA.

Cît privește procesul de lărgire a sectorului socialist al agri
culturii, el se desfășoară neuniform și variat pe regiuni și ra
ioane. Alături de regiuni în care suprafața cooperatlvizată 
cuprinde între 50—64% din totalul suprafeței agricole, sînt re
giuni ca Hunedoara, Cluj, Bacău, Baia Mare, unde suprafața 
cooperativizată cuprinde numai între 10—15% din suprafața 
agricolă. Chiar în cadrul aceleiași regiuni, sînt deosebiri mari de 
la un raion la ,altul. Astfel, în regiunea .București, în. raionul Olte
nița, suprafața cooperativizată reprezintă 84% din totalul suprafe
ței agricole pe cînd în raionul Giurgiu numai'22% ; în regiunea 
Oradea, raionul Salonta, suprafața cooperativizată cuprinde 50% 
din suprafața agricolă raională, pe cînd în raionul Oradea numai 
17%. Fără îndoială că diferențieri între regiuni și raioane în ce 
privește ritmul construcției socialiste la sate sînt inevitabile, în 
cursul unei atît de radicale transformări a relațiilor de muncă și 
de proprietate, mai ales dacă ținem seama că este vorba de un 
proces de durată, care cuprinde zone social-economice foarte deo
sebite și mase de milioane de oameni. Totodată însă, asemenea 
diferențieri reflectă în mare măsură faptul că organele de partid 
și de stat din regiunile și raioanele cu o cooperativizare mai îna
intată au desfășurat o muncă politică și organizatorică sistematică, 
răbdătoare, bazată pe exemple concrete, pentru a lămuri și con
vinge pe țăranii muncitori sa treacă pe drumul agriculturii socia
liste ; ele au dovedit mai multă pricepere și inițiativă în folosirea 
condițiilor social-economice locale favorabile reorganizării socialiste 
la sate. A învăța din experiența înaintată și a ajuta organizațiile 
de partid să și-o însușească, este o sarcină de căpetenie a comite
telor regionale și raionale de partid.

IN DESFĂȘURAREA MUNCII NOASTRE POLITICO-OR- 
GANIZATORICE PENTRU TRANSFORMAREA SOCIALISTA 
A AGRICULTURII, CONTINUIND ACTIVITATEA PENTRU 
CREAREA DE NOI GOSPODARII COLECTIVE, COOPERA
TIVE DE PRODUCȚIE ȘI ÎNTOVĂRĂȘIRI AGRICOLE, ÎNA
INTAM PE FRONTUL CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE LA 
SATE PE MĂSURA DEZVOLTĂRII MIJLOACELOR DE 
MECANIZARE ȘI ASIGURĂRII CADRELOR DE SPECIA
LIȘTI NECESARE AGRICULTURII SOCIALISTE.

întreaga experiență a transformării socialiste a agriculturii 
în țara noastră confirmă justețea învățăturii leniniste, potrivit 
căreia construcția socialistă la sate trebuie să meargă în pas 
cu dezvoltarea bazei materiale tehnice și cu crearea cadrelor 
de agronomi și alți specialiști, capabili să organizeze și să con
ducă cu pricepere marea producție socialistă, să introducă în 
agricultura tehnica nouă și cuceririle științei.

In momentul de față, cel mai mare ajutor în tractoare și ma
șini agricole poate fi dat țărănimii muncitoare din zonele de 
cereale și de plante tehnice și alimentare, unde relieful și solul 
permit introducerea largă a mecanizării. Ținînd seama de aceasta, 
organele de partid și de stat, în activitatea lor pentru lărgirea 
sectorului socialist-cooperatist, trebuie să se orienteze mai ales spre 
zonele cerealiere, unde există cele mai favorabile condiții pentru 
crearea de gospodării colective, cooperative de producție și înto
vărășiri agricole puternice, capabile să devină în scurt timp model 
de gospodărie socialistă, să demonstreze prin fapte superioritatea 
agriculturii socialiste mecanizate.

Pentru respectarea stricta a libe
rului consimțămînt

Tovarăși,

Scoțînd în evidență succesele însemnate obținute în munca pen
tru transformarea socialistă a agriculturii, trebuie să arătăm, în 
același timp, că drumul construcției socialiste la sate nu este — 
și nici nu poate fi — un drum neted, fără de greutăți.

Trecerea de la gospodăria individuală la gospodăria socialistă 
presupune schimbări adinei în conștiința micilor producători de la 
țară. Pentru ca astfel de schimbări să se producă, este necesară, 
odată cu crearea bazei materiale a transformării socialiste a agri
culturii, o răbdătoare și perseverentă muncă de educare a țăranilor 
muncitori, în spiritul muncii în comun, și de convingere a lor, în 
primul rînd prin puterea exemplului, de superioritatea gospodăriei 
socialiste. Tocmai de aceea, partidul nostru duce o politică de 
transformare socialistă treptată a agriculturii, politică bazată pe 
stricta respectare a principiului liberului consimțămînt al țărănimii 
muncitoare.

Această politică dă roade bogate; intrarea în gospodăriile colec
tive și întovărășirile agricole a sute de mii de familii de țărani 
muncitori este rezultatul hotărîrii luate de aceștia, al convingerii 
lor că pășind pe făgașul socialismului pășesc pe calea buneistări.

Partidul și guvernul au sprijinit și vor sprijini și în viitor pe 
țăranii muncitori cu gospodării individuale, stimulîndu-i să mun
cească bine pămîntul, să obțină recolte bogate și venituri mari pe 
calea vînzării surplusului de produse mai ales către stat, la pre
țuri avantajoase. Dar noi le spunem deschis că oricît de mult 
sprijin vor primi din partea statului, dacă vor munci mai departe 
izolat pe petecele lor de pămînt, nu vor putea folosi avantajele 
agrotehnicii înaintate și ale mecanizării, nu-și vor putea asigura, 
pentru ei și pentru familiile lor o viață îmbelșugată.

Succesele cele mai mari și rezultatele cele mai trainice în munca 
de dezvoltare a sectorului socialist-cooperatist al agriculturii au 
fost obținute în acele regiuni, raioane și comune, unde unitățile 
socialiste ale agriculturii obțin rezultate economice mai bune, unde 
organizațiile de partid duc o muncă politică și organizatorică per
severentă în rîndurile țărănimii, respectînd indicațiile partidului cu 
privire la liberul consimțămînt al țăranului muncitor.

Se știe că atunci cînd au avut loc manifestări de călcare a libe
rului consimțămînt al țăranilor muncitori, partidul și guvernul au 
combătut și au curmat cu hotărîre aceste tendințe, dăunătoare7

întărirea unităților 
socialist-cooperatist

Tovarăși,

întărirea și dezvoltarea economică a gospodăriilor colective, a 
cooperativelor agricole de producție și întovărășirilor existente, este 
în prezent condiția principală a înaintării noastre pe frontul con
strucției socialiste. Sporirea producției agricole vegetale și animale 
a unităților socialist-cooperatiste, creșterea veniturilor membrilor 
acestora și a nivelului lor de trai material și cultural constituie 
calea cea mai sigură de a convinge pe țăranii muncitori cu gos
podărie individuală să treacă la agricultura socialistă.

Gospodăriile agricole colective au dovedit din nou, în anul agri
col 1957, superioritatea lor față de gospodăriile individuale ale ță
rănimii muncitoare. Față de producția medie la hectar pe țară de 
1.233 kg. grîu și 1.700 kg. porumb — 40% din gospodăriile colec
tive au obținut producții de peste 1.500 kg. grîu la ha., 35% din 
gospodăriile colective au obținut peste 2.000 kg. porumb la ha. 
Sînt gospodării colective care, datorită efectuării la timp și în 
bune condiții a lucrărilor agrotehnice, au obținut producții mult 
mai mari. Astfel, la grîu, gospodăria colectivă „Gabor Aron“ din 
comuna Covașna — Țg.’ Secuiesc a obținut o producție medie de 
2.965 kg. la hal, gospodăria colectivă „Drumul lui Lenin“ din co
muna Țibucani, raionul Tg. Neamț, o producție medie de 2.754 kg., 
gospodăria colectivă „Mihail .Eminescu“ din comuna Lescovița, 
raionul Oravița, o producție medie de 2.523 kg. la ha. Asemenea 
producții mari s-au obținut și la porumb: gospodăria colectivă 
1907 din comuna Măceșul de Sus, raionul Segarcea, a realizat o 
medie de 5.700 kg. lă ha., gospodăria colectivă „Timpuri Noi“ din 
comuna Chizătău, raionul Lugoj, o producție de 5,400 kg. la ha., 
gospodăria colectivă „Brakdă Nouă^ din comuna Cegănl, raionul 
Fetești, o producție de 4.669 kg la ha. Astfel de exemple sînt nu
meroase și nu numai la cereale; la sfeclă de zahăr, gospodăria co
lectivă „Drapelul Roșu“ din comuna Salonta a obținut o medie de 
39,719 kg. la ha.; la cartofi, gospodăria colectivă din comuna 
Piscul Vechi, raionul Calafat, a obținut de pe 6 ha. 25.166 kg. Ia 
ha. Aceasta arată imensele posibilități De care le oferă agricultura 
socialistă mecanizată pentru sporirea producției agricole, pentru 
îmbunătățirea continuă a nivelului de viață al oamenilor muncii 
de la orașe și sate. Aceste posibilități pot și trebuie să fie pe de
plin valorificate pe calea consolidării economico-organîzatorice a 
tuturor gospodăriilor colective și ridicării lor la nivelul gospodă
riilor colective fruntașe.

Condiția de bază a întăririi gospodăriilor colective este reali
zarea unei juste îmbinări a intereselor obștești cu interesele indi
viduale ale colectiviștilor. Numai o asemenea Îmbinare face cu 
putință ca gospodăria colectivă să devină tot mai bogată, ca pro- 

aHanței dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare și cauzei 
transformării socialiste a agriculturii.

In timpul din urmă, în unele locuri s-au semnalat din nou aba
teri ale unor organe de partid și de stat de la directivele partidu
lui cu privire la respectarea strictă a liberului consimțămînt al 
țăranului muncitor. Alergînd după succese rapide, aceste organe 
și-au alcătuit projjrame birocratice de cooperativizare a agricul
turii, necorespunzatoare condițiilor reale ; apoi, pentru a le înde
plini în termenele fixate de ele singure, au înlocuit prin metode 
de presiune munca politică de convingere, bazată pe succesele obți
nute de numeroase gospodării colective și întovărășiri agricole 
din toate regiunile țării.

Partidul și guvernul condamnă și sancționează aspru asemenea 
metode, oriunde și oricînd s-ar manifesta.

Orice încercare de a înlocui munca politică de convingere a ță
ranului și studierea atentă a condițiilor și posibilităților concrete 
prin metode administrative, nu face decît să îndepărteze pe țăran 
de gospodăria colectivă, slăbește alianța clasei muncitoare cu țără
nimea muncitoare și dă apă la moară dușmanului de clasă, care 
caută să profite de greșelile și abaterile de la linia partidului pen
tru a pescui în apă tulbure.

Sâ întărim vigilența revoluționara
Transformarea socialistă a agriculturii are loc in condițiile luptei 

de clasă.
In ultimii ani, ca efect al aplicării politicii partidului și statului 

democrat-popular de îngrădire economică a chiaburimli, de dez
voltare și consolidare a sectorului socialist al agriculturii, de spri
jinire multilaterală a țărănimii muncitoare, au avut loc însemnate 
schimbări în relațiile și structura de clasă la sate.

Are loc procesul de formare a unei țărănimi noi, cooperatiste 
care, așa cum am mai arătat, cuprinde în momentul de față peste 
45% din totalul familiilor de țărani cu gospodărie mică și mijlo
cie, încadrați în diferite forme de cooperare agricolă.

Din masa țărănimii individuale cu gospodărie mică, un număr 
din ce în ce mai mare trece în rîndurile mijlocașilor. Unii mij
locași, ca urmare a acțiunii legilor obiective ale micii producții 
de mărfuri, intră în rîndurile cniaburlmii ca elemente capitaliste 
noi. In același timp, ca efect al politicii de îngrădire a chiaburilor 
precum și în urma fărîmițării naturale a proprietății agricole indi
viduale, mai multe elemente capitaliste de la sate decad din situa
ția de chiaburi, ceea ce a făcut ca în ultimii ani numărul gospo
dăriilor chiaburești să se micșoreze.

In această etapă de dezvoltare a relațiilor de clasă, partidul 
nostru, mergînd cu consecvență pe drumul întăririi continue a alian
ței între clasa muncitoare și țărănimea muncitoare și al construirii 
socialismului la sate, continuă să aplice politica de îngrădire eco
nomică a chiaburimii, în vederea lichidării treptate și la sate a 
exploatării omului de către om.

Cu privire la aplicarea politicii de îngrădire a chiaburilor, 
Comitetul Central al partidului, în plenara din august 1953, 
a subliniat că trebuie să se dea gospodăriilor chiaburești putința 
să-și desfășoare activitatea de producție și schimb de mărfuri, 
în condițiile prevăzute de lege. Desigur, aceasta se referă la acele 
elemente chiaburești care își îndeplinesc la timp și în întregime 
obligațiile față de stat, respectă legile țării și hotărîrile guvernului 
și se poartă loial față de regimul democrat-popular.

Plenara din iulie 1956 a Comitetului Central a hotărît să reco
mande gospodăriilor colective și celorlalte unități socialist-coope
ratiste să rezolve favorabil cererile de înscriere ale foștilor chia
buri, fiilor de foști chiaburi și fiilor de chiaburi care au gospodărie 
separată și nu exploatează munca străină, dacă aceștia au o com
portare loială față de statul democrat-popular și dacă adunarea 
generală aprobă cererea lor de înscriere.

De aici nu trebuie trasă concluzia că lupta de clasă la sat s-ar 
stinge. Desfășurarea mai ascuțită sau mai puțin ascuțită a luptei 
de clasă nu depinde numai de clasa muncitoare, de țărănimea 
muncitoare, de statul democrat-popular, ci și de atitudinea pe care 
o au foștii capitaliști și moșieri, chiaburii, uneltele acestora.

Trebuie să deschidem bine ochii acelor tovarăși, care se incintă 
cu visul că lupta de clasă la noi ar fl dispărut, că dușmanul de 
clasă s-ar fi cumințit. Viața pune in lumină fapte de natură să-i 
trezească la realitate pe cei ce gîndesc așa.

Dușmanii regimului democrat-popular, din rîndurile chiaburilor 
și altor elemente exploatatoare, rămășițele fasciste, vechile cozi de 
topor ale claselor exploatatoare, nu se împacă cu gîndul că socia
lismul înaintează și că speranțele lor în restabilirea vechilor rin- 
duieli s-au spulberat pentru totdeauna- Ei nu se dau înlături de 
la nimic pentru a submina orînduirea democrat-populară. pentru 
a pune piedici în calea operei de transformare socialistă a agri
culturii.

Acești vrăjmași înverșunați ai poporului nu se mulțumesc cu 
răspîndirea de zvonuri și clevetiri. Ei folosesc cu viclenie orice slă
biciuni și greșeli -în munca politică, economică, organizatorică a 
organelor de partid și de stat sau a organelor de conducere ale 
unităților socialiste; ei caută, ori de cîte ori lipsa de vigilență le 
dă prilejul, să împingă la abuzuri și denaturări ale politicii par
tidului, să se strecoare în întovărășiri și gospodării colective și 
să pătrundă chiar în conducerea lor, să lovească în avutul obștesc 
— toate acestea pentru a provoca nemulțumiri și dezorientare în 
rîndurile țăranilor muncitori, a submina gospodăriile colective și 
întovărășirile agricole, a pune stavile în calea curentului de trecere 
a țărănimii muncitoare pe făgașul socialismului, a compromite 
opera de transformare socialistă a agriculturii.

Nu odată, țăranii colectiviști, întovărășiți și individuali, în frunte 
cu comuniștii, au știut să descopere și să gonească din rîndurile 
lor astfel de vrăjmași al țărănimii muncitoare și ai puterii munci
torilor și țăranilor.

Datoria organizațiilor de partid este să muncească pentru ridi
carea conștiinței politice și a vigilenței membrilor de partid șl a 
tuturor oamenilor muncii de la sate, pentru izolarea și demasca
rea elementelor dușmane, pentru paralizarea oricăror uneltiri ale 
lor.

Elementele exploatatoare și alți dușmani ai socialismului trebuie 
să știe că orice încercare de a lovi în interesele muncitorilor și 
țăranilor va fi zdrobită de statul popular, în așa fel tncff să le 
treacă pofta de a mai ridica mîna împotriva orînduirii democrat, 
populare, a cuceririlor revoluționare ale oamenilor muncii.

existente in sectorul 
_ principala sarcină

ducția ei să crească neîncetat, ca membrii gospodăriei să simtă cu 
adevărat că muncesc pentru ei înșiși și să participe cu tragere 
de inimă și inițiativă la muncă pentru întărirea gospodăriei.

Preocuparea de căpetenie — dez
voltarea avutului obștesc

întreaga experiență a transformării socialiste a agriculturii ne 
arată marea însemnătate pe care o are dezvoltarea proprietății ob
ștești pentru întărirea economico-organizatorică a sectorului so
cialist-cooperatist. In această direcție trebuie să se îndrepte preo
cuparea de căpetenie a colectiviștilor, cooperatorilor șl intovără- 
șiților. Dezvoltarea avutului obștesc corespunde Interesului comun 
al tuturor colectiviștilor, cooperatorilor și întovărășiților și tot
odată interesului fiecăruia dintre ei de a-și spori veniturile perso
nale.

După cum știți, izvorul principal care alimentează creșterea ave
rii obștești este creșterea fondului de bază (fondul indivizibil).

Numai acele gospodării agricole colective, care au înțeles să-și 
mărească fondurile de bază, au reușit să cumpere animale, să-și 
facă plantații de vii și pomi, să-și construiască grajduri și ma
gazii, să facă îndiguiri și diferite amenajări tehnice, să-și procure 
mijloace de transport și altele, asigurînd astfel o puternică creștere 
a proprietății obștești și o retribuire ridicată a muncii colectiviș
tilor.

Gospodării colective cu terenuri învecinate și cu condiții econo- 
mico-naturale asemănătoare obțin rezultate cu totul diferite, dacă 
una din ele s-a preocupat de creșterea fondului de bază, iar alta 
nu. Gospodăria colectivă din comuna Țibucani. regiunea Bacău, 
de pildă, are un fond de bază de 602.926 lei pe fiecare 100 de 
hectare; aceasta i-a permis ca an de an să-și sporească numărul 
de animale, construcțiile gospodărești, Inventarul, să devină o gos
podărie din ce în ce mai bogată. Tn același timp, gospodăria co
lectivă din satul^ Davideni, comuna Țibucani. învecinată și creată 
odată cu gospodăria colectivă de care am amintit, are un fond de 
bază de numai 197.606 lei pe suta de hectare, din care cauză nu a 
putut să-și mărească cu mult averea obștească și nu a putut'orga
niza o exploatare intensivă și multilaterală. Ca urmare, la reparti
zarea veniturilor, colectiviștii din Țibucani au primit în medie pen. 
tru o zi-muncă (bani și produse calculate la prețurile de achiziții 
ale statului), suma de 51,50 lei în 1957. pe cînd colectiviștii din 
satul Davideni au primit în medie numai cîte 31,6 lei.

Sursa principală de creștere a fondului de bază al gospodăriei
(Continuare tn pag. 3-a)
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e lective este cota de 10—15% din veniturile bănești realizate 
cursul anului. Marea majoritate a gospodăriilor colective au 

ținut în mod regulat an de an. sumele prevăzute de statut pen- 
j creșterea fondului de bază. Tn anul trecut un număr de 
67 gospodării colective au repartizat la fondul de bază 
—15% din veniturile bănești, iar 257 gospodării au repartizat 
iar mai mult decît 15%. Averea obștească a gospodăriilor colec- 
■e a crescut de la 973 milioane lei în 1956 la 1424 milioane lei 

1957, revenind în medie pe o gospodărie colectivă aproape 
8.000 lei, cu 139.000 lei /nai mult decît in anul anterior.
Din păcate sînt și gospodării colective în care încă nu se în- 
iege marea importanță a fondului de bază pentru prosperitatea 
lectiviștilor Un număr de 276 gospodării colective nu au repar- 
:at anul trecut nici un ban pentru fondul de bază.
Din acestea 42 gospodării sînt în regiunea Pitești, 30 în regiu- 
a București, 27 în regiunea Timișoara, regiuni în care s-au ob- 
lut recolte bune. Aceasta arată că organele regionale și raionale 
: partid, activul de partid și de stat, care lucrează în, agricul- 
ră în asemenea regiuni, nu s-au preocupat temeinic de întări* 
a economico-organizatorică a gospodăriilor colective^ Comitetele 
gionale și raionale de partid trebuie să țină seama că munca lor 
ntru întărirea economico-organizatorică a sectorului socialist- 
operatist este, în foarte mare măsură, o muncă pe tărîmul ridi- 
ti conștiinței socialiste a colectiviștilor și întovărășiților. In 
bletna repartizării pentru fondul de bază, se reflectă lupta între 

clica mentalitate individualistă a țăranului, care abia a pornit 
calea socialismului, și mentalitatea nouă, care abia a început 
se formeze. Tendința rezervată a unor colectiviști față de fon

ii obștesc trebuie combătută cu perseverență și cu răbdare, ca o 
ndință dăunătoare intereselor proprii ale colectiviștilor ; în «ceas- 

direcție organizațiile de partid au de desfășurat o muncă largă 
i lămurire a colectiviștilor, pe bază de fapte și exemple con- 
ngătoare prin caracterul lor concret și ușor de controlat.
Cînd vine vremea împărțirii veniturilor, colectiviștii trebuie să 

: gîndească la viitor și, ca buni gospodari, să nu impartă pe zile- 
uncă toate produsele și toți banii, ci să repartizeze pentru creș- 
rea avutului obștesc cotele prevăzute de statut.
Dacă colectiviștii din gospodăriile colective, care nu au făcut 
rest lucru pînă acum, vor continua să consume tot sau aproa- 
: tot ce produc, fără să pună nimic la fondul de bază, gospo- 
ăriile lor colective nu vor putea să cumpere animale, nu se 
;r putea ocupa în mod serios de sporirea producției vegetale 

animale care să aducă mărirea veniturilor colectiviștilor.
Sînt și cazuri cînd gospodării colective nu depun la fondul de 

îză, făcîndu-și socoteala că bani pentru investiții vor găsi din 
editele acordate de stat. Așa, de exemplu, gospodăria colectivă 
n comuna Sărmaș, satul Balda, regiunea Cluj, a folosit în anii 
155—1957 suma de 253.000 lei credite de la stat pentru inves- 
ii, fără să contribuie cu nimic din fondurile și mijloacele ei pro- 
■«. Este bine să se știe că asemenea gospodării colective nici 
dite nu vor putea căpăta ușor, căci statul va acorda credite 

celor gospodării colective care îmbină creditele cu fondurile 
ir proprii.
Acum, după ce s-a trecut la sistemul contractărilor și achl- 
țiilor de cereale cu prețuri avantajoase, gospodăriile colective 
u posibilități mai mari ca în trecut de a spori fondul de bază, 
inînd seama de rolul deosebit de important pe care îl are fondul 
z bază în dezvoltarea gospodăriilor agricole colective, propunem 
i se analizeze dacă nu este mai bine ca IN FIECARE GOSPO
DĂRIE COLECTIVA ȘI COOPERATIVA AGRICOLA DE PRO
DUCȚIE SA SE ASIGURE O CREȘTERE ÎNSEMNATA A FON
ULUI DE BAZA, PRIN REȚINEREA UNUI ANUMIT PROCENT 
U NUMAI DIN VENITURILE BĂNEȘTI, CI ȘI DIN VENITU- 
ILE IN NATURA REALIZATE DE GOSPODĂRIA COLECTIVA 
AU DE COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE, Aceasta 
a fi în interesul dezvoltării producției în gospodăriile și coope- 
ativele agricole de producție, pentru a-și procura banii necesari 
umpărării de animale, construirii de grajduri și magazii sau altor 
evoi gospodărești.
Statul democrat-popular, prin creditele acordate* în condițiuni 

vantajoase, a ajutat gospodăriile colective să se întărească eco- 
omicește, să creeze și să dezvolte diferite ramuri gospodărești. 
!umai în anul trecut, statul a acordat gospodăriilor colective 
redite de investiții în valoare de aproape 148.000.000 lei. Imbi- 
înd ajutorul financiar acordat de stat cu propriile lor mij- 
>ace financiare, multe gospodării colective și-au dezvoltat pro- 
rietatea obștească, cumpărînd în anul trecut animale în valoare 
jtală de peste 99 milioane lei și mașini și utilaj agricol în va- 
aare de peste 57 milioane lei, în afară de plantații, amenajări 
i construcții gospodărești. Este un fapt îmbucurător că din an 
i an crește partea pe care gospodăriile colective o dau pentru 
ivestiții din propriile lor mijloace (bani, muncă, materiale). In 
955 contribuția proprie a gospodăriilor colective la investiții re- 
rezenta pe întreaga țară 37,2 la sută din valoarea investițiilor; 
1 anul 1957 contribuția proprie a gospodăriilor colective a sporit 
a 44,5 la sută. Aceasta arată interesul crescînd al colectivisti- 
ar pentru mărirea avutului obștesc, capacitatea lor de a mînui 
ondurile proprii și de a le folosi gospodărește.
Fondurile de investiții trebuie folosite cu multă chibzuință și 

imț de răspundere. Dezvoltarea averii obștești nu se poate face 
a întîmplare, ci pe bază de studiu temeinic, în strînsă legătură 
u condițiile economico-naturale în care se află gospodăria colec- 
ivă, pentru ca tot ce se investește să ajute la folosirea cît mai 
ațională și mai complectă a forței de muncă, la valorificarea cît 
lai chibzuită a posibilităților pe care le oferă solul, clima, așeza- 
ea gospodăriei în zona economică respectivă.

Cele mai rentabile investiții sînt, în gospodăriile cooperatist- 
ocialiste, acelea în care se are în vedere dezvoltarea multilaterală 

gospodăriei, astfel ca pe lîngă dezvoltarea producției de cereale, 
ă se organizeze ferme pentru vaci de lapte, pentru creșterea și 
ngrășarea porcilor și păsărilor, cultura plantelor tehnice, a legu
melor și zarzavaturilor, a viței de vie, a pomilor, roditori și altele« 

>entru sporirea cointeresării colec
tiviștilor în creșterea producției 

agricole
Tn gospodăria colectivă, fiecare primește partea din venituri 

-ivit cu munca pe care a depus-o, cu numărul de zile-muncă 
■ectuate. în goana unor colectiviști după cît mai multe zile- 
nuncă, sînt cazuri cînd membri unor brigăzi de producție care 
iu obținut de pildă 1.500 kg. porumb la hectar, au fost la fel 
etribuiți ca și membrii unor brigăzi care, în aceleași condi- 
;iuni de climă, de sol, de utilaj și forță de muncă, au obținut 
5.000 kg. la ha. Acest lucru nu este just și nu poate să stimuleze 
iragostea de muncă a colectiviștilor, harnici și cu tragere de 
nimă.

Pentru a se înlătura acest neajuns șl a te răsplăti munca fie- 
ăruia după cum merită cu adevărat, un număr de 92 gospo- 
iării colective au introdus retribuirea muncii nu numai in ra- 
>ort cu cantitatea muncii depuse, ci și în funcție de rezultatele 
nuncii, de cantitatea de produse obținute de brigada sau echipa 
espectivă. Un asemenea sistem de retribuire a muncii realizează 

> mai bună îmbinare a interesului obștesc cu cel individual, coin- 
:eresînd mai puternic pe colectiviști la sporirea producției la 
hectar.

Este semnificativ că inițiativa creatoare a maselor a scos la 
suprafață forme variate de aplicare a principiului de retribuire 
n raport cu rezultatele muncii depuse.
în unele gospodării colective din regiunile Timișoara și Stâlin, 

colectiviștilor care au realizat depășirea producției medii pla- 
îificate li s-au acordat, în afara numărului de zile-muncă cuve- 
lite, 40—50 la sută din producția depășită, în natură sau în bani; 
’a unele din aceste gospodării, celor care, fără cauze obiective, nu 

realizat producția planificată, li s-au scăzut zile-muncă propor-. 
lai cu nerealizarea planului. <

In alte gospodării colective, cum este, de pildă, gospodăria co
lectivă Mădăraș, regiunea Oradea, colectiviștilor care au depășit 
producția planificată li s-au acordat zile-muncă în plus, în raport 
cu producția obținută.

Introducerea retribuirii muncii în raport cu producția a dat 
rezultate bune în toate gospodăriile colective unde s-a aplicat; 
s-a întărit disciplina în muncă și răspunderea personală în exe
cutarea lucrărilor, agricole, ceea ce a contribuit la sporirea pro
ducției și, mai ales, a productivității muncii. Astfel, în gospodăria 
colectivă Pesac, regiunea Timișoara, numărul colectiviștilor care 
au îndeplinit minimul de zile-muncă a crescut de la 54 ia sută în 
1956 la 87 la sută în 1957 iar recoltatul porumbului de pe 160 
ha. s-a făcut în 15 zile, în timp ce în alți ani se prelungea pînă 
în luna ianuarie. In general, în gospodăriile colective care au In
trodus retribuirea în funcție de rezultatele muncii, mărirea produc
ției la ha. a avut loc nu prin creșterea, d prin reducerea cheltuieli
lor de zile-muncă; astfel, în gospodăria colectivă Vasile Roaită, 
regiunea Constanța, s-au folosit în 1956 un număr de 31 zile-muncă 
la un ha. de porumb, pe cînd în 1957 s-au folosit numai 24 zile- 
muncă. | !l:

Este de mare însemnătate ca organele de partid șl de sfat, eon* 
siliile de conducere ale gospodăriilor colective să studieze temei
nic experiența de pînă acum a gospodăriilor colective care au In

trodus retribuirea muncii nu numai după zile-muncă, ci șl după 
rezultatele muncii depuse, pentru a trage învățăminte privind în- 
bunătățirea organizării șl retribuirii muncii în gospodăriile co
lective.

Gospodăriile colective mari au mai 
multe posibilitâți de a organiza 

o producție raționala multilaterală
în legătură cu necesitatea concentrării eforturilor înspre con

solidarea economico-organizatorică a gospodăriilor colective, 
atrage atenția faptul că în ultimul an a crescut numărul gos
podăriilor colective mari de peste 1.000 ha. și chiar de peste 
3.000 ha., iar pe alocuri se observă că s-au unit 2 sau mai multe 
gospodării mici într-o gospodărie colectivă mai mare.

Repartizarea gospodăriilor colective în raport cu suprafața lor 
agricolă este următoarea :

Anul Total pînă la
100 ha.

101—
300 
ha.

301—
1000 
ha.

■ 1001— 
2000 
ha.

2001—
3000 
ha.

peste 
3000 
ha.

1956 2.565 393 1135 775 215 40 7
1957 2.755 380 1075 809 317 121 53

Din acest tablou rezultă că deși numărul total al gospodăriilor 
colective a crescut în 1957 față de 1956 cu 190, numărul gospo
dăriilor colective sub 100 ha. a scăzut cu 13, iar al gospodăriilor 
colective cu suprafețe între 101—300 ha. a scăzut cu 60, în timp 
ce numărul gospodăriilor colective mari, de peste o mie de ha. a 
crescut de la 262 la 491, din care 53 au peste 3.000 ha.

Gospodăriile colective mari au mai multe posibilități de a orga
niza o producție rațională multilaterală, folosind mai deplin forța 
de muncă, măsurile agrotehnice și tehnica modernă. Gospodăria 
colectivă „8 Martie“ din comuna Biled, regiunea Timișoara, cu o 
suprafață agricolă de 2.690 ha. și cu 1.185 membri capabili de 
muncă, a putut să cultive în alară de 1.600 ha. cereale, peste 250 
ha. culturi tehnice, grădină cu legume, să crească animale etc. La 
fiecare 100 ha. gospodăria a obținut 181.000 lei venituri bănești. 
Rezultate asemănătoare a obținut și gospodăria colectivă „Jiul“ 
din comuna Straja, regiunea Constanța, care are o suprafață de 
2.893 ha. și 709 membri capabili de muncă ; ea a putut să culti
ve în afară de 1.400 ha. cereale, aproape 300 ha. culturi tehnice, 
grădini de legume, să organizeze crescătorii de vaci, de porci și 
de păsări și altele.

în activitatea de zi cu zi desfășurată de organele de partid și 
de stat pentru consolidarea sectorului socialist-cooperatist, este 
necesar să se acorde gospodăriilor agricole colective mari un deo
sebit sprijin, îndrumîndu-le și ajutîndude cu cadre calificate, cu 
mijloace mecanizate ale S.M.T.-urilor, pentru ca să-și organizeze 
cît mai bine producția, să-și dezvolte diferite ramuri de producție, 
potrivit condițiilor de climă, sol și economice și să folosească pe 
larg cuceririle științei agricole și experiența înaintată. Acolo unde 
din propria voință a colectiviștilor, ca un rezultat al procesului de 
consolidare a gospodăriilor colective, vor apare tendințe de creare 
a unor gospodării colective mai mari prin unirea unora mai mici, 
asemenea tendințe trebuie privite in mod pozitiv de către orga
nele de partid și de stat șl sprijinite, ca un fenomen ce se va dez
volta în mod firesc într-o etapă viitoare a operei de transformare 
socialistă a agriculturii în țara noastră.

De o deosebită însemnătate pentru întărirea și dezvoltarea gos
podăriilor colective, ca și a altor unități agricole cooperatiste, pen
tru creșterea veniturilor membrilor lor este apărarea avutului ob
ștesc împotriva oricăror încercări de a-1 prăda. Cine fură din avu
tul obștesc rupe pîinea de la gura tovarășilor săi de muncă, în
cearcă să trăiască fără muncă pe socoteala lor. Pentru asemenea 
elemente nu e loc în gospodăriile noastre colective. Organizațiile 
de partid trebuie să educe pe colectiviști în spiritul dragostei și 
grijii față de avutul obștesc, de care depinde făurirea unui trai 
tot mai bun.

Un bun de mare preț al agriculturii noastre socialiste sînt ca
drele ei. Aici, la consfătuire sînt mulți fruntași din unitățile agri
cole cooperatiste, exemplu de muncă devotată în slujba interese
lor obștești, conducători pricepuți, care-și merită pe drept cuvînt 
prețuirea și încrederea colectiviștilor, a cooperatorilor și întovără
șiților. Ca ei, în unitățile noastre cooperatiste sînt încă mulți alții. 
Aceasta este o dovadă grăitoare a capacității țărănimii noastre 
muncitoare, a talentelor ei.

Din păcate sînt însă și unele gospodării colective și întovărășiri 
unde în conducere s-au strecurat elemente necinstite, descompu
se, nu rareori unelte ale chiaburilor. Asemenea așazise „cadre“ 
nu pot decît să irosească rodul muncii obștești, să ducă de rîpă 
gospodăria colectivă sau întovărășirea agricolă, care în acest caz, 
numai de un nume bun nu se poate bucura.

Colectiviștii, cooperatorii și întovărășiții sînt vital interesați ca 
în fruntea lor să stea numai oameni cinstiți, cu dragoste de muncă 
și de avuția obștească, buni gospodari, pricepuți. Datoria organe
lor și organizațiilor de partid și de stat este de a sfătui pe colec
tiviști, cooperatori și întovărășiți să aleagă la conducerea tre
burilor obștești pe cei mai buni dintre ei, de a sprijini cu dragoste 
cadrele de conducere ale unităților cooperatiste, ajutîndu-le să 
crească, să se califice, să-și înfăptuiască cu succes sarcinile mari 
și de răspundere ce le revin.

Munca în comun și sporirea avutului 
obștesc — esențialul în întovără

șirile agricole
I Tovarăși,

ÎN FAZA ACTUALA A CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE LA SATE 
O ÎNSEMNĂTATE DEOSEBITA AU IN ȚARA NOASTRA ÎNTO
VĂRĂȘIRILE AGRICOLE. După cum rezultă din tabelul prezen
tat la începutul expunerii, avem în țară un număr de 11.431 înto
vărășiri care cuprind 1.125.082 familii, cu o suprafață totală de 
2.145.691 ha. întovărășirea agricolă s-a dovedit a fi forma de coo
perare cea mai accesibilă țăranului muncitor.

In întovărășirile agricole iese puternic în evidență rolul stațiu^ 
nilor de mașini și tractoare, ca o pîrghie puternică în mîinile sta
tului pentru a ajuta țărănimii muncitoare să sporească producția 
agricolă și pentru a o deprinde cu organizarea socialistă a agri
culturii.

ESENȚIAL ÎN MOMENTUL DE FAȚA PENTRU DEZVOLTA
REA ECONOMICA A ÎNTOVĂRĂȘIRILOR ESTE CA ÎNTOVA- 
RAȘIȚII SA EXECUTE IN COMUN TOATE LUCRĂRILE AGRI
COLE. Numărul de întovărășiri care efectuează toate muncile în 
comun este în creștere, însă în măsură insuficientă. Multe înto
vărășiri au efectuat în comun aratul, semănatul și recoltatul păioa- 
selor, altele au efectuat în comun aratul și semănatul tuturor cul
turilor agricole.

Q prie ifa ptrtțdp«n|M la Consfiftrfre.

Cea mal mare parte din Întovărășirile care au efectuat toate 
muncile agricole în comun și au folosit utilajul S.M.T.-urilor, au 
obținut producții mult mai mari la hectar decît țăranii individuali, 
dovedind astfel superioritatea lor față de gospodăriile agricole in
dividuale. Astfel, întovărășirea agricolă din comuna Ploscăuțeni, 
raionul Adjud, a obținut o producție medie de 2.350 kg. grîu la ha., 
față de numai 1.100 kg. în sectorul individual; întovărășirea agri
colă din comuna Obîrșia, raionul Cujmir, a realizat 3.500 kg. 
porumb față de 2.500 kg. cît au obținut țăranii cu gospodării indi
viduale ; întovărășirea „Bela Breiner“ din Peregul Mare-Timi- 
șoara a obținut pe suprafața de 192 ha. cîte 4.300 kg. porumb; în
tovărășirea „înfrățirea“ din comuna Sofronea — Timișoara a rea
lizat 38.757 kg. ha. sfeclă de zahăr pe suprafața de 48 ha.

întovărășiri cu Șsemenea rezultate în producție sint din ce în 
ce mai multe, iar exemplul lor arată convingător, prin fapte, fo
loasele mecanizării, foloasele efectuării lucrărilor în comun pe 
suprafețe întinse.

Cu toate acestea, în multe întovărășiri agricole, nu s-a înțeles 
încă, din păcate, că munca în comun este cel mai puternic mijloc 
pentru sporirea producției agricole în întovărășire și că fără de 
muncă în comun nu este cu putință nici folosirea rațională a ma
șinilor și tractoarelor. Pînă în toamna anului 1957, multe întovă
rășiri, deși au comasat mare parte din terenuri, continuau să exe
cute muncile agricole sau unele din aceste munci în mod indivi
dual, pe parcele separate, din care cauză rezultatele în producție 
și veniturile realizate în aceste întovărășiri nu au putut fi la nive
lul agriculturii cooperativizate.

In ultimile luni, această situație s-a schimbat într-o oarecare 
măsură. In campania însămînțărilor de toamnă, peste 75% din 
întovărășirile agricole au însămînțat în comun, iar în primăvara 
aceasta, pînă la mijlocul lunii martie, cele mai multe din întovă
rășiri au strîns în comun sămînța de porumb. Este necesar ca 
în campania agricolă de primăvară întovărășirile să strîngă în
treaga cantitate de sămînță necesară pentru a însămînța în comun 
toată suprafața, ca astfel să se poată bucura de avantajele înde
plinirii lucrărilor agricole pe terenuri întinse cu mijloace meca
nizate și de îndrumarea specialiștilor la aplicarea regulilor a-gro- 
tehnice.

Un lucru bun în organizarea muncii în întovărășirile agricole 
este faptul că unele din ele, ca de pildă, întovărășirile din comu
nele Micalaca, regiunea Timișoara, Ulești, regiunea București, Ne- 
deea și Bobu, regiunea Craiova, Filipeștii de Tîrg, regiunea Plo- 
ești, Săveni și Roma, regiunea Suceava, și altele au organizat 
munca pe brigăzi, ținînd seama la alcătuirea brigăzilor de veci
nătăți, de rubedenii, de suprafețe de teren ce pot fi lucrate de bri
găzi etc. Organizarea muncii pe brigăzi înlesnește ajutorarea 
între ei a întovărășiților la executarea lucrărilor agricole, sporește 
spiritul lor de răspundere față de efectuarea în bune condiții a 
acestor lucrări și ridică productivitatea muncii în întovărășire.

Pentru întărirea și dezvoltarea întovărășirilor agricole, de o 
însemnătate hotărîtoare este crearea și sporirea averii obștești. 
Numai procurîndu-și în comun animale de muncă și de pro
ducție, plantînd pomi fructiferi și viță de vie, cumpărînd în 
comun unele unelte agricole și îndeplinind cu fonduri comune 
lucrări de irigări, de indiguiri, de combatere a eroziunii solului, 
întovărășiții își pot crea ramuri diferite de producție (crește
rea animalelor, vie, livezi), care sporesc producția globală agri
colă și le aduc însemnate venituri.

Puterea întovărășirii, capacitatea ei de dezvoltare economică 
în vederea creșterii bunei stări a întovărășiților, constă în bu
nurile procurate în comun și în fondul de bază.

Din totalul întovărășirilor agricole, un număr de 4.069 înto
vărășiri și-au constituit fonduri de bază, a căror valoare se 
ridică la suma de peste 14.000.000 lei; întovărășirile dispuneau la 
sfîrșitul anului 1957 de bunuri obștești în valoare totală de 
peste 20 milioane lei, din care aproximativ o jumătate provin 
din mijloacele lor proprii.

Unele întovărășiri și-au cumpărat tn mod sistematic, an de 
an, animale, unelte și alte bunuri obștești. Pentru procurarea 
fondurilor comune, în unele locuri se rețin, pe baza hotărîrli

S.M.T. _ un puternic sprijin acordat țărănimii 
pentru sporirea producției agricole

Tovarăși,

Transformarea socialistă a agriculturii șl creșterea produc
ției agricole sînt strîns legate de mecanizarea agriculturii, de 
introducerea progresului tehnic în toate ramurile producției 
agricole. în etapa actuală de dezvoltare a economiei socialiste 
în țara noastră, stațiunile de mașini și tractoare ale statului 
se dovedesc a fi o pîrghie puternică în dezvoltarea agriculturii, 
un prețios sprijin în epoca de reorganizare socialistă a satului, 
de întărire a alianței între clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare. Concentrînd în mîinile sale principalele mijloace teh
nice de producție și punîndu-le la dispoziția țărănimii în con
diții avantajoase prin S.M.T.-uri, statul asigură introducerea și 
dezvoltarea tehnicii noi în agricultură. S.M.T.-urile au cîștigat 
și cîștigă pe zi ce trece stima și încrederea maselor largi țără
nești, care văd1 în ele ajutorul concret al clasei muncitoare, al 
statului democrat-popular, pentru mecanizarea, îndrumarea și 
organizarea mai bună a producției agricole, pentru obținerea de 
recolte bogate.

Primele stațiuni de mașini și tractoare au fost create în 1948, 
iar numărul lor și parcul lor de mașini au crescut an cu an, 
după cum se arată în următoarele date:

1949 1953 1955 1957
, tractoare (convenționale 15 CP} 3136 13.513 17.64’6 20.700
i cultivatoare 71 3.595 5.437 7.104

semănători 659 3.743 5.819 5.705
secerători-legători 694 2.224 4.786 4.356
combine 10 36 557 606
batoze treier 1838 6.280 8.127 8.329

Din acest tablou se vede că numărul mașinilor și tractoarelor 
pe care statul le pune la dispoziția țărănimii muncitoare a 
crescut între 1949 și 1957, de la 3.136 tractoare convenționale la 
20.700, de la 71 cultivatoare la 7.104, de la 694 secerători-legă- 
tori la 4.356, de la 10 combine la 606. In «fără de mașinile pe 
care le-am menționat mai sus, S.M.T.-urile dispun de un mare 
număr de agregate și mașini agricole, tractate și purtate, cu care 
execută o complexitate de lucrări.

Crearea șj înzestrarea unui asemenea parc de mașini și trac
toare, care constituie astăzi o însemnată bază materială tehnică 
pentru dezvoltarea producției agricole a țărănimii muncitoare, nu 
a fost un lucru ușor ; ea a cerut eforturi mari din partea statului, 
din partea industriei socialiste și a clasei muncitoare. Statul a in* 

«dunării generale, «numite cantități de produse, care apoi st 
vînd. iar cu sumele rezultate se procură bunurile comune nec^ 
sare dezvoltării producției. In alte locuri, întovărășiții eu rezen 
vat o anumită suprafață de teren pe care au lucrat-o în între» 
gime în comun, iar recolta rezultată a fost folosită pentru dez* 
voltarea averii obștești. Astfel, întovărășiții din comuna Cio- 
răști, regiunea Ploești, au cultivat 7 ha. in pentru ulei, înto
vărășiții din Florești, regiunea Cluj, au cultivat 3 ha. cu sfeclă 
de zahăr ș.a.

In rîndurile întovărășirilor sînt un număr de 709 întovărășiri 
cu caracter pronunțat zootehnic. Cele mai multe din aceste în
tovărășiri și-au constituit fonduri obștești; întovărășirile zooteh
nice aveau în total, la începutul acestui an, un număr de 
132.846 ovine, 877 bovine și alte animale proprietate ob
ștească.

Este datoria comitetelor regionale și raionale de partid sa 
desfășoare în rîndurile întovărășiților o temeinică muncă de 
lămurire pe bază de exemple concrete, pentru a-i convinge că 
munca in comun și dezvoltarea fondului obștesc constituie ca
lea prin care întovărășiții își pot asigura folosirea marilor po- 
sibihtăți ale agriculturii socia.iste.

Icr-colo au avut loc și unele încercări ale organelor locale 
de partid și de stat de a forța transformarea unor întovărășiri 
agricole sau cooperative de producție în gospodării colective. 
Asemenea fapte nu au nimic comun cu politica partidului și gu
vernului nostru.

întovărășirea agricolă este, față de cooperativa de producție 
și mai ales față de gospodăria colectivă, o treaptă inferioară. 
Experiența arată că gospodăria colectivă este mai în măsură 
să valorifice avantajele muncii în comun, ale mecanizării, ale 
sprijinului acordat de statul democrat-popular. Recoltele medii 
ale gospodăriilor colective și veniturile medii ale colectiviștilor 
sînt mai mari decît cele realizate de întovărășirile agricole. 
Dar în prezent întovărășirea este forma preferată de cei mai 
mulți dintre țăranii muncitori care fac primii pași pe calea 
socialismului. între formele de cooperare în producție, întovă
rășirile reprezintă 80% din totalul unităților socialist-coopera- 
tiste, cuprind 73,6% din numărul total al familiilor de țărani 
muncitori cooperativizați și 56% din totalul suprafeței agricole 
cooperativizate. întovărășirile ocupă astfel primul loc ca nu
măr de unități, familii și suprafață în sectorul socialist-coope
ratist și demonstrează cu prisosință justețe« hotărîrilor parti* 
dului nostru de a le sprijini să se consolideze pe baza muncii 
depuse în comun, a creșterii averii obștești, a organizării unor1, 
ramuri anexe rentabile, cum sînt fermele pentru vaci de lapte, 
pentru porci și altele.

Pe măsură ce întovărășiții se vor convinge, din experiență 
proprie și din experiența gospodăriilor colective fruntașe, de 
avantajele agriculturii socialiste, ele trebuie să fie sprijinite de 
a trece la forma superioară de cooperare în producție — la gos
podăria agricolă colectivă. Trecerea întovărășirii la gospodăria 
colectivă nu trebuie însă forțată, ci ea trebuie să fie rodul li
berului consimțămînt al întovărășiților, pornit din conștiința 
că este în interesul lor material să treacă la gospodăria agri
colă colectivă. Aceasta este chezășia creării unei gospodării co
lective trainice. Procedînd în felul acesta, nici un dușman, ori- 
cît de viclean ar fi, nu va putea abate pe țăranii muncitori de 
pe calea luminoasă a socialismului.

In procesul de întărire și dezvoltare a întovărășirilor agri
cole, au apărut la unele întovărășiri, care și-au creat un În
semnat fond obștesc, forme de repartizare a veniturilor, în 
care se îmbină repartizarea după munca depusă de fiecare în
tovărășit cu acordarea unei rente pentru pămîntul adus în în
tovărășire.

După cum am arătat, pînă la începutul lunii martie 1958 s-au 
creat 125 cooperative agricole de producție.

Comitetele regionale și raionale de partid, sfaturile populare 
trebuie să se ocupe de îndrumarea cooperativelor agricole de pro
ducție în vederea întăririi lor economico-organizatorice.

vestit în fiecare an sume importante în S. M. T.-urI și centre me
canice, valoarea totală a investițiilor în acest sector ridieîndu-se 
de la 150 milioane lei în 1948 la 3.401 milioane lei la sfîrșitul anu
lui 1957. Pentru fiecare sută de hectare cooperativizate reveneau, 
la finele anului 1957, cîte 130.000 lei investiții ale statului în ma
șini și utilaj agricol. Este evident că gospodăriile colective, coope
rativele de producție și întovărășirile agricole nu ar fi putut să-și 
asigure suficiente mijloace financiare și materiale pentru a-și pro
cura parcul de mașini și tractoare și cadrele calificate de ingineri 
și mecanizatori, care le stau astăzi la dispoziție prin S.M.T.-uri.

Pe măsura creșterii numărului lor și a înzestrării cu mașini și 
tractoare, S.M.T.-urile au executat an de an un volum de lucrări 
agricole din ce în ce mai mare și de un sortiment mai larg.

Volumul lucrărilor agricole efectuate de stațiunile de mașini și 
tractoare a crescut de la 65.000 hectare arătură normală cît au 
efectuat în 1948, la 5.524.000 hectare arătură normală în anul 1957.

Este important să vedem cît au costat aceste lucrări și cine a 
acoperit cheltuielile.

Pentru executarea lucrărilor agricole de către S.M.T.-uri, statul 
a cheltuit în anul 1957 suma de 702.917.000 lei, iar dacă adăugăm 
amortizarea tractoarelor și mașinilor agricole și a construcțiilor 
stațiunilor de mașini și tractoare, rezultă că statul a cheltuit suma 
de 957.368.000 lei.

Datorită lucrărilor de bună calitate efectuate de tractoarele și 
mașinile StM.T.-urilor, gospodăriile colective, cooperativele de 
producție și întovărășirile agricole au realizat o producție medie 
cu 300—400 kg. cereale mai mare decît a țăranilor individuali, 
care au lucrat cu vitele. Calculînd, pentru anul 1957, aoeet spor 
de producție pe suprafața de 2.500.000 ha. cooperativizată pe care 
s-au îndeplinit lucrările agricole de către S.M.T.-uri, rezultă un 
spor total de cel puțin 750.000 tone cereale, care, la prețul de 
contractare al statului, se ridică la suma de cca. 800 milioane lei.

Iată ce, roade culege țărănimea muncitoare datorită mecanizării 
agriculturii, sprijinului primit din partea statului democrat-popular, 
alianței clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare.

Tractoarele și mașinile agricole 
să fie folosite cu întreaga lor ( 

capacitate
Problema principală care stă astăzi în fața S.M.T.-urilor este 

folosirea la maximum a capacității tractoarelor șl mașinilor agri
cole de care dispun, pentru a face față nevoilor crescinde de muncă 
mecanizată ale sectorului socialist-cooperatist în plină dezvoltare.

In ultimii ani, S.M.T.-urile au făcut progrese în folosirea trac
toarelor și mașinilor agricole, al căror grad de utilizare a crescut 
după cum urmează:

1953 1957
hectare arătură normală
pe tractor convențional . ! 232 267
hectare pe semănătoare 95 186 '•
hectare pe combină 80 170 "
hectare pe cultivatoare 20 42

Numărul hectarelor arătură normală pe tractor convențional a 
crescut în medie pe țară, de la 232 în 1953 la 267 în 1957. Ne 
putem considera însă mulțumiți cu această medie anuală ? Expe
riența unor stațiuni de mașini și tractoare fruntașe ne arată că 
nici pe departe nu sînt folosite posibilitățile și rezervele existente 
de utilizare a parcului de mașini și tractoare. S.M.T. Fibiș din 
regiunea Timișoara a realizat 432 ha. arătură normală pe tractor 
convențional, pe fiecare semănătoare a realizat 244 ha, față de 
186 ha. media pe țară, iar de fiecare cultivator 245 ha. față de me
dia pe țară de 29 ha. Datorită bunei ingrijiri a utilajului agricol, 
reparațiile în cîmp au fost reduse la numai 4% din timpul orelor 
de lucru. Ca urmare, și prețul de cost al lucrărilor a scăzut, fiind 
cu peste 12 lei mai mic decît prețul de cost planificat. S. M. T; 
Cobadin din regiunea Constanța a realizat 427 ha. arătură nor
mală pe tractor convențional, datorită permanentizării brigăzilor 
la locul de muncă, îngrijirii tehnice la timp a tractoarelor, folosirii 
cuplajelor de mașini, întăririi simțului de răspundere al tractori
știlor și muncitorilor față de avutul obștesc. La această stațiune 
de mașini și tractoare prețul de cost realizat este cu peste 23 lei 
mai mic decît prețul de cost planificat.

Asemenea exemple ne dau și S.M.T.-urile din comuna Hărman4 
Turnișor, Albești, Făgăraș, Dorobanți și multe altele- f

Dacă exemplul S.M.T.-urilor. fruntașe v« fl urmat de mecanizat
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larii din toate S-M.T.-urile și se vor realiza peste tot 430 ha. ară
tură normală de fiecare tractor convențional, se va putea executa 
cu același parc de tractoare pe care îl avem astăzi un plus de oca. 
3.280.000 ha. arătură normală, adică munca pe un an întreg a 
peste 8.000 de tractoare.
, Stațiunile de mașini și tractoare pot și trebuie să ajungă la 

nivelul S.M.T.-urilor fruntașe, să facă o adevărată cotitură în acti
vitatea lor. In ultimul timp s-a stabilit sistema mași
nilor agricole pentru cele mai importante lucrări agricole la 
păioase și porumb. In prezent este în curs de elaborare sistema de 
mașini pentru mecanizarea lucrărilor în zootehnie, pomicultură, vi
ticultura și legumicultură. Aceasta va ajuta pe mecanizatorii din 
agricultură să sporească volumul lucrărilor mecanizate, să execute 
lucrările în epoca optimă și să mărească producția la hectar.

Progresele realizate în procesul transformării socialiste a agri
culturii au creat condițiile favorabile pentru utilizarea complectă 
a tractoarelor și mașinilor agricole, mecanizatorii putînd acum să-și 
organizeze munca mai bine pe suprafețe întinse, dccît pe micile 
loturi de terenuri individuale, cu mai puține deplasări. în gol.

Anul trecut un număr de 749 brigăzi de tractoriști au fost re
partizate pentru efectuarea tuturor lucrărilor în mod permanent la 
aceleași gospodării colective.

Rezultatele dovedesc că trimiterea u'nor brigăzi permanente, do
tate cu toate tractoarele și agregatele necesare, în gospodăriile 
colective, mai mari de 500 ha. și pe grupe de gospodării colective 
mai mici, dar învecinate, asigură un volum mai mare de lucrări, 
o mai înaltă calitate și un preț de cost redus. Este necesar ca, 
odată cu organizarea brigăzilor permanente, să se amenajeze la 
locul de producție, cu sprijinul consiliului de conducere al gos
podăriei colective, precum și al sfatului p.opular, depozite de car
buranți și lubrifiant!, de piese de schimb și de materiale, precum 
și ateliere pentru micile reparații; la sediul S.M.T.-ului să se 
deplaseze numai acele tractoare și mașini care necesită reparații 
mari, înlăturîndu-se astfel deplasările inutile care provoacă chel
tuieli suplimentare și reduc capacitatea de producție a mașinilor 
agricole.

O problemă deosebit de importantă în momentul de față pentru 
S.M.T. este lichidarea consumului exagerat de piese de schimb 
care scumpesc prețul de cost al lucrărilor agricole, precum și asi
gurarea aprovizionării stațiunilor cu sortimentele de piese în can
titățile necesare.

In procesul de creștere a S.M.T.-urilor, structura parcului de 
tractoare a suferit o serie de modificări, introducîndu-se treptat 
tipuri noi de tractoare, de mai bună calitate și de mai mare pro
ductivitate. Tipurile învechite de tractoare nu au putut fi scoase 
din funcțiune, deoarece parcul total este încă mic față de necesități.

întreprinderile industriale nu mai fabrică însă 'toate sortimentele 
de piese de schimb pentru unele tipuri de tractoare vechi, tipuri 
care reprezintă cca. din numărul de tractoare al S.M.T.-urilor. 
Nu poate fi admis ca din cauza lipsei unor piese de schimb, trac
toarele de tip vechi să nu fie utilizate din plin, cu maximum de 
randament. Cade în sarcina Ministerului Industriei Grele și 
Ministerului Agriculturii și Silviculturii să asigure pe deplin 
cantitățile și sortimentele necesare de piese de schimb, să se 
preocupe de mai buna organizare a muncii, să lupte pentru

Sarcinile gospodăriilor agricole de stat
In activitatea noastră pentru dezvoltarea agriculturii, pentru 

sporirea însemnată a producției agricole-marfă provenită din sec
torul socialist, gospodăriile agricole de stat ocupă un loc de cea 
mai mare însemnătate.

Gospodăriile agricole de stat au fost primele unități agricole 
soeialiste, înființate pe fostele proprietăți ale statului și pe unele 
din fostele proprietăți moșierești.

Partidul a definit rolul gospodăriilor agricole de stat ca cen
tre puternice ale dezvoltării agriculturii, menite să dovedească ță
rănimii muncitoare superioritatea agriculturii socialiste mecanizate 
și a aplicării metodelor științifice agrotehnice și să pună la dispo
ziția țărănimii muncitoare semințe selecționate, material săditor 
pomi-viticol și animale de rasă pentru prăsită.

Cu toate că din primii ani de funcționare,, gospodăriile agri
cole de stat au realizat unele progrese, ele n-au reușit pînă în 
anul 1955 să aibă o'otfentare clara în ce privește profilul'producției 
și organizarea lor economică.

Gospodăriile agricole de stat cultivau un număr prea mare de 
culturi, din care unele nu prezentau importanță pentru fondul 
central al statului. Ele au mers un timp pe linia greșită de re
ducere a culturii porumbului și de mărire a suprafețelor cultivate 
cu plante tehnice, care cereau un număr mare de brațe de muncă, 
dădeau producții slabe și nu puteau avea rentabilitate. Astfel, su
prafața pe care gospodăriile de stat o cultivau cu porumb în anii 
1951—1952 reprezenta numai 7 la sută din suprafața lor arabilă 
și era aproape egală cu suprafața cultivată cu bumbac; în loc să 
folosească porumbul ca principala plantă furajeră, au sporit supra
fețele cultivate cu plante furajere anuale și perene, care în anul 
1953 au ajuns la 25 la sută din suprafața arabilă. Restrîngerea 
culturii cerealelor și în special restrîngerea culturii porumbului a 
avut rezultate dăunătoare, a creat greutăți în dezvoltarea creșterii 
animalelor și în sporirea producției de lapte și carne.

Gospodăriile agricole de stat erau organizate în gospodării cu 
suprafețe de teren prea mari, cu terenuri fărîmițate într-un număr 
mare de parcele, distanțate unele de altele, greu de administrat 
și de condus; în anul 1951 cele 331 gospodării de stat erau resfi
rate în 19.710 trupuri. Nu există o preocupare susținută pentru a 
mări suprafața totală a gospodăriilor agricole de stat prin prelua
rea terenurilor rezerve de stat, administrate de către sfaturile 
populare și a gospodăriilor' exploatate nerațional și neeconomic de 
diferite departamente.

Gospodăriile de stat să devină 
principalul furnizor pentru constitu
irea fondului central de cereale
Congresul al II-lea al P.M.R., analizind sarcinile gospodăriilor 

agricole de stat și rolul lor în construcția socialistă la sate, le-a 
dat o orientare concretă, trasîndu-!e sarcina să devină în scurt 
timp mari producătoare de cereale-marfă, producătoare de carne, 
lapte, animale de prăsilă, de material săditor, horti-viticol și de 
semințe selecționate la principalele plante de cultură.

Odată cu înlocuirea sistemului de cote obligatorii prin organi
zarea schimbului intre oraș și sat pe baze, comerciale, a crescut 
mult însemnătatea gospodăriilor agricole de stat, lor revenindu-le 
sarcina de a deveni principalul furnizor al statului pentru consti
tuirea fondului central de cereale, mai ales la griu și porumb. 
Pentru Crearea condițiilor necesare îndeplinirii acestei sarcini de 
mare răspundere, plenara din decembrie 1956 a C.C. al partidu
lui a stabilit o serie de măsuri privind extinderea suprafețelor ara
bile ale gospodăriilor de stat și sporirea producției la ha., me
canizarea complexă a culturii grîului și porumbului, organizarea 
gospodăriilor ca unități economice cu suprafețe pînă la cel mult 
5.000 ha. profilate ca producătoare de grîu, porumb și alte ce
reale.

Ca urmare a aplicării acestor măsuri au fost trecute în folosința 
gospodăriilor agricole de stât suprafețe mari de terenuri aflate în 
folosința sfaturilor populare și a diferitelor întreprinderi indus
triale.

Gospodăriile agricole de stat dețin în prezent o suprafață de 
1.262.000 ha. din care 920.000 ha. teren arabil, 28.720 ha. vii, 
29.120 ha. livezi și peste 200.000 ha. pășuni și fînețe naturale; su
prafața arabilă a gospodăriilor de stat a crescut cu 32 la sută față 
de anul 1955.

Gospodăriile agricole de stat au fost dotate în ultimii, ani cu 
un număr important de tractoare și mașini agricole. La sfîrșitul 
anului 1957, gospodăriile de stat dispuneau de 13.241 tractoare 
convenționale, 5.166 semănători de cereale, 2.540 combine pentru 
recoltatul păioasclor.

In anul 1958 ele vor primi un număr de încă 3.700 tractoare, 
2.300 semănători de cereale păioase și porumb, 3.500 combine pen
tru recoltatul cerealelor. Acest bogat parc de mașini și tractoare 
va permite executarea complect mecanizată a tuturor arăturilor, 
însămînțărilor, a prășitului și recoltatului păioaselor.

In urma măsurilor luate pentru sporirea producției de cereale- 
marfă, gospodăriile de stat au cultivat cu cereale pentru boabe 
o suprafață de 474.000 ha. în anul 1956 și de 580.000 ha. în 1957, 
față de 377.000 ha. cîte s-au cultivat în anul 1955. In mod deosebit 
a crescut suprafața cultivată cu grîu și porumb.

In 1957 s-au cultivat cu grîu Și secară 314.000 ha. față de 
187.000 ha. în anul 1955, iat cu porumb 200.000 ha. față de numai 
83.000 ha. în 1955.

In ultimii ani a crescut producția obținută la hectar la grîu, 
ajungîndu-se în anul 1957 la o producție medie de 1.400 kg. la ha.

Datorită producțiilor mai mari de cereale, gospodăriile agricole 
de stat au livrat ănul trecut fondului central peste 385.000 tone 
grîu și secară, depășind cu 10 la sută planul, după ce au asigu
rat din producția proprie sămînța selecționată necesară recoltei 
următoare.

Un număr de 46 gospodării, pe o suprafață de peste 27.000 ha., 
au obținut producții mai mari de 2.000 kg. grîu la ha.; din pă
cate însă, un număr de 30 gospodării de stat au cultivat grîul 
în condiții agrotehnice necorespunzătoare, din care cauză au obți
nut mai puțin de 1.000 kg. în medie la ha., pe o suprafață de 

înlăturarea dificultăților și a lipsurilor existente, pentru a 
se ajunge în scurt timp, la îmbunătățirea calității și la scăderea 
serioasă a prețului lor de cost.

Consumul exagerat de piese de schimb nu poate fi pus pe 
seama existenței în parcul de tractoare a unor tipuri înve
chite, așa cum au tendința unii lucrători din S.M.T. Cauza consu
mului prea mare de piese de schimb stă in neîngrijirea la timp 
a tractoarelor, în reparațiile de slabă calitate făcute de unele 
S.M.T.-uri, precum și în calitatea slabă a unor piese fabricate de 
industrie. Organele, ministerele interesate, organele de conducere 
ale S.M.T.-urilor și comitetele executive ale sfaturilor populare 
au datoria să introducă măsurile organizatorice și tehnice care să 
asigure îmbunătățirea întreținerii parcului de tractoare și mașini 
și îmbunătățirea calității pieselor de schimb. Organizațiile de par
tid și sindicale trebuie să desfășoare o largă muncă politică în 
rîndurile mecanizatorilor, pentru ridicarea continuă a conștiinței 
lor socialiste, a spiritului lor de răspundere în lupta pentru spori
rea producției agricole și ieftinirea prețului de cost al lucrărilor 
agricole.

Pentru îmbunătățirea activității stațiunilor de mașini și trac
toare, este nevoie să se continue mai intens calificarea tractoriști
lor ca mecanici agricoli, care să cunoască bine și să știe să folo
sească, să întrețină și să repare nu numai tractorul, ci și tot com
plexul de mașini pe care îl au de mînuit în cîmp ; în afară de 
aceasta, să aibă cunoștințe de agrotehnică, să știe cind, de ce și 
cum trebuie făcută fiecare lucrare agricolă, pentru a putea , da o 
contribuție crescîndâ la sporirea producției la hectar.

In concluzie, în domeniul important al mecanizării agriculturii, 
trebuie să continuăm dotarea S.M.T.-urilor cu tractoare și mașini 
agricole perfecționate, să facem pași serioși in mecanizarea viti
culturii, pomiculturii, legumiculturii și mai cu seamă a creșterii 
vitelor, îmbunătățind și consolidind an de an baza tehnico-mate- 
rială a agriculturii.

In această privință un rol important revine industriei construc 
toare de mașini, care are datoria de a furniza tractoare și mașini 
agricole perfecționate, rezistente, de mare randament, adaptate la 
nevoile concrete ale agriculturii noastre.

Odată cu grija pentru dotarea mai departe a agriculturii cu 
mijloace tehnice noi. Ministerul Agriculturii și Silviculturii trebuie 
să asigure folosirea la maximum a acestor mijloace în cele mai 
bune condiții tehnice și economice (încărcătură optimă pe tractor 
și pe mașină, reducerea continuă a consumului de carburanți, lu- 
brifianți și piese de schimb, scăderea sistematică a prețului de 
cost)

Hotărîtor și aci este rolul cadrelor pricepute, harnice, cu o bună 
calificare profesională și experiență practică.

Problemele organizării muncii în S.M.T.-uri, ale realizării indi
cilor economici, prin coienteresarea materială și stimularea tuturor 
cadrelor de mecanizatori — trebuie să fie în centrul atenției orga- 
ne'or de partid și de stat, a secțiilor agricole, a stațiunilor de ma
șini și tractoare.

Partidul și guvernul au deplină încredere că mecanizatorii — 
tractoriștii și inginerii, agronomii și cadrele de conducere ale 
S.M.T.-urilor — își vor îndeplini cu pricepere și cu spirit de răs
pundere rolul lor deosebit de important în lupta pentru transfor
marea socialistă a agriculturii și ridicarea producției agricole.

43.700 ha. în condiții asemănătoare de climă și sol cu gospodăriile 
fruntașe, unele fiind chiar învecinate acestora.

In mod deosebit a crescut producția de porumb; gospodăriile 
de stat au obținut în anul 1957 o producție medie de 2.100 kg. 
la ha. de pe suprafața recoltată, față de 814 kg. la ha. în anul 
1954 și de 1.445 kg. la ha. în anul 1955.

Producția totală de porumb în anul 1957 a fost de 375.000 
tone, cu 255.000 tone mai mult decît s-a obținut în anul 1955, 
și cu 175.000 tone peste planul anului 1957. întreaga producție de 
porumb a fost reținută de gospodăriile agricole de stat pentru creș
terea și îngrășarea animalelor, mai ales a porcilor. Gospodăriile a- 
gricole de stat vor livra statului în anul acesta 65.000 tone carne 
de porc, față de anul 1957 cînd au livrat 12.600 tone.

La obținerea acestor producții ridicate au contribuit mecanizarea 
în proporție de 92 la sută a lucrărilor de întreținere a culturii 
porumbului, folosirea îngrășămintelor organice în cantitate de 
968.000 tone pe o suprafață de 49.000 ha., a îngrășămintelor mi
nerale în cantitate de 94.000 tone pe o suprafața de 481.000 ha. și 
însămînțarea întregii suprafețe cu sămînța dublu hibridă, produc
tivă și de calitate. Un număr de 104 gospodării agricole de stat, 
adică aproape o treime din totalul gospodăriilor care au cultivat 
porumb în anul 1957, au produs pe o suprafață de 53.200 ha. peste 
2.500 kg. boabe la ha. Dintre acestea 11 gospodării au obținut 
peste 4.000 kg. la ha., iar 5 gospodării peste 5.000 kg. la ha. Ast
fel, gospodăria agricolă de stat Dunărea, regiunea Galați, a ob
ținut o producție de 6.000 kg. la ha. pe o suprafață de 286 ha, 
gospodăria Minăstirea, regiunea București, 5.265 kg. la ha. pe o 
suprafață de 771 ha., gospodăria „I. L. Caragiale“, regiunea Bucu
rești, 5.111 kg. la ha. de pe o suprafață de 103 ha., gospodăria 
Varias, regiunea Timișoara, 5.031 kg. la ha. de pe o suprafață de 
817 ha.

Deși se găsesc situate în zone mai puțin favorabile culturii po
rumbului, gospodăriile Secuieni, regiunea Bacău și Stupini, regiu
nea Stalin, au obținut, datorită lucrărilor agrotehnice corespunză
toare, producții medii de 4.000 kg. la ha. Gospodăria de stat Iz
vorul Mare, regiunea Constanța, în condițiile unei veri secetoase, 
printr-o bună lucrare a pămîntului și îngrijirea la timp a cultu
rilor a obținut o producție de 4.099 kg. în medie la ha. de pe o 
suprafață de 382 ha.

Nu toate gospodăriile de stat s-au arătat însă la înălțimea sar
cinii ce le-a fost încredințată de a realiza o sporire însemnată a 
producției de porumb. Un număr de 29 gospodării de stat au pro
dus de pe o suprafață totală de 17.755 ha., în medie mai puțin de 
1.000 kg. porumb la ha.

Colectivul de conducere al gospodăriei Robinești, regiunea Cra- 
iova, a însămînțat numai 106 ha. cu porumb în arătură de toam
nă, iar 304 ha. porumb a însămînțat în arătură de primăvară, 
tîrzie și neașezată; nu a luat măsuri pentru îngrijirea la timp a 
culturii, din care cauză porumbul a fost invadat de buruieni.

Rezultatele s-au văzut în faptul că această gospodărie a obți
nut în medie o producție de numai 530 kg. la ha. față de 2.233 
kg. la ha. cit a obținut gospodăria de stat Romînești din aceeași 
regiune, pe același tip de sol brun roșcat de pădure și în aceleași 
condiții de umiditate și căldură.

Gospodăria agricolă de stat Dorobanțu, din regiunea Constanța 
a obținut o producție de porumb de 773 kg./ha. pe suprafața de 
1.432 ha. Pe același tip de sol — cernoziom castaniu — și în a- 
celeași condiții de umiditate și căldură, gospodăriile de stat ve
cine, Tîrgușor și Țepeș Vodă, au obținut, prima 2.475 kg./ha. pe 
1.618 ha., iar a doua 1.580 kg./ha. pe 1.290 ha. Producția de 2—3 
ori mai mică a gospodăriei Dorobanțu se datorește faptului că a- 
ceastă gospodărie a semănat porumbul tîrziu, iar însămînțarea 
și prășitul au fost executate necorespunzător, din care cauză a 
avut la hectar numai jumătate din numărul de plante.

Caracteristic nu este însă că un număr de gospodării agricole 
de stat au dat recolte necorespunzătoare, ci faptul că gospodăriile 
agricole de stat care au obținut an de an producții mari de grîu 
ți porumb se găsesc în fiecare zonă de cultură a acestor plante și 
ele indică linia de înaintare a tuturor gospodăriilor de stat, recol
tele la care fiecare din gospodăriile de stat poate și trebuie să a- 
jungă. Rezultatele obținute in producția de cereale de gospodăriile 
de stat fruntașe confirmă pe deplin aprecierea făcută de C.C. al 
partidului că gospodăriile agricole de stat pot să furnizeze în anii 
care urmează, cea mai mare parte din cerealele necesare fondului 
central al statului.

Pînă la sfîrșitul anului 1960, suprafața arabilă a gospodăriilor 
agricole de stat va trebui să crească la cca. 1.200.000 ha., prin 
preluarea în continuare a suprafețelor agricole deținute încă de 
sfaturile populare, de instituții și întreprinderi de stat, precum și 
prin îndiguiri, asanări, desțelenirea pășunilor și fînețelor de șes cu 
producție scăzută.

Gospodăriile agricole de stat vor livra fondului central al statu
lui 400.000 tone grîu în anul 1958. Aceasta este însă o sarcină cu 
mult sub posibilitățile pe care le au gospodăriile agricole de stat. 
In anii următori prin îmbunătățirea agrotehnicii, prin mecanizarea 
și prin aplicarea de îngrășăminte organice și minerale, gospodă
riile agricole de stat trebuie să obțină recolte medii la grîu de 
2000 kg. la hectar.

Este oare aceasta posibil de realizat? Am arătat mai înainte ce 
dotații însemnate au primit gospodăriile prin investițiile făcute de 
stat în vederea sporirii producției agricole la hectar.

Este interesant și sugestiv să atragem atenția consfătuirii asu
pra producției de grîu realizată de țări prietene ca R. Ceho
slovacă și R. D. Germană.

Dup.;! datele Consiliului de Ajutor Economic Reciproc gospodă» 
riile agricole de stat din R. Cehoslovacă obțin o produoție medie 
de grîu de 2300 kg. la hectar. Este oare o pretenție prea mare ca 
gospodăriile noastre agricole de stat care au pămînt bun și sînt 
înzestrate cu mecanizare complexă și cu cadre calificate să se a- 
propie în anii următori de producția medie de grîu realizată de 
gospodăriile agricole de stat din Cehoslovacia ?

Faceți și dv. socoteala, dacă gospodăriile agricole de stat ar 
realiza o medie de 2000 kg. grîu la hectar la suprafața de 
400.000 ha. ar însemna o producție totală de 800.000 tone grîu. 
Dacă ne-am apropia de producția medie de grîu din gospodăriile 
agricole de stat din Cehoslovacia aceasta ar însemna, la o medie 
de 2300 kg. la hectar, o producție totală a gospodăriilor agricole 
de stat de 920.000 tone grîu anuat

Am arătat mai sus că numeroase gospodării agricole d« stat au 
realizat în anui trecut producții medii de grîu de peste 2000 kg. la 
hectar. Avem, deci, o experiență pozitivă care ne arată că în noi 
înșine, în oamenii din sectorul gospodăriilor agricole de stat, stă 
putința realizării recoltelor bogate.

Menționăm că în R. D. Germană unde se folosesc 130 kg. de în
grășăminte chimice la hectar se realizează la grîu recolte medii 
mult mai mari de peste 3000 kg. la hectar, an după an, pe întreaga 
suprafață insămînțată.

Nu merită oare ca lucrătorii din agricultură să studieze metodele 
agrotehnice și mijloacele folosite în R. Cehoslovacă și R. D. Ger
mană pentru realizarea producțiilor mari la hectar colaborînd cu 
lucrătorii din agricultură din aceste țări, să le experimenteze și să 
le adapteze la condițiile de climă și sol ale țării noastre? Doar 
se știe că tovarășii noștri din R. Cehoslovacă și R. D. Germană 
s-au arătat întotdeauna gata să ne împărtășească experiența lor.

Dezvoltării culturii porumbului va trebui să i se dea și de acum 
înainte o mare însemnătate astfel ca gospodăriile agricole de stat 
să-și acopere integral furajele necesare creșterii și îngrășării de 
animale și păsări, contribuind la acoperirea în mare parte o con
sumului de carne al oamenilor muncii de la orașe.

Gospodăriile agricole de stat aplicînd mal multe îngrășăminte 
chimice granulate și organice, mărind an de an suprafețele irigate 
trebuie să realizeze în următorii ani o producție medie la hectar 
de circa 3000 kg. porumb.

Trebuie să spunem că tovarășii cărora li s-a încredințat răspun
derea conducerii centrale a gospodăriilor agricole de stat au ce
rințe foarte concrete și foarte largi cînd este vorba ca statul să 
acorde fonduri pentru investiții și devize, pentru mecanizare sau 
pentru procurarea de semințe și animale de rasă de mare produc
tivitate. Dar cînd trebuie să se stabilească cu cît va crește pro
ducția la hectar și cu cît vor spori cantitățile de cereale livrate 
statului ca urmare a investițiilor, a mecanizării și modernizării 
procesului de producție ei nu mai vorbesc concret și devin de o 
inexplicabilă timiditate și lipsă de precizie.

Pentru ca gospodăriile agricole de stat să poată obține recolte 
mari și constante de cereale, industria noastră chimică are datoria 
să le pună la dispoziție cantitățile necesare de substanțe insecto- 
fungicide și herbicide pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și 
buruienilor, precum și îngrășăminte minerale granulate în canti
tate de cel puțin 250—300 kg. la hectar agricol.

Vom ajunge în scurt timp ca în gospodăriile de stat să se me- 
canizeze complect lucrările de pregătire a terenului, de împrăștie- 
re a îngrășămintelor, lucrările de însămînțare, îngrijire și recoltare 
a culturilor de grîu și porumb. Multe din mașinile folosite în me
canizarea culturii grîului sînt introduse pentru prima oară la noi 
în țară. Tehnicienii și mecanizatorii din gospodăriile agricole de 
stat trebuie să învețe să lucreze cît mai bine cu ele, să le cunoască 
pînă în cele mai mici amănunte, să le îngrijească cu multă atenție 
și pricepere, cu spirit de răspundere.

Experiența ne-a arătat că dacă mecanizatorii nu știu să lucreze 
bine cu mașinile de semănat porumbul se obțin semănături neuni
forme, uneori prea dese, alteori prea rare; dacă nu cunosc temeinic 
condițiile de lucru ale sapei rotative sau ale cultivatorului, în loc 
să sporească producția la hectar prin executarea mecanizată a pră
șitului, o micșorează distrugînd un număr mare de plante.

Pentru a obține recolte mari și constante la porumb, mai ales 
în zonele secetoase, va trebui ca gospodăriile agricole de stat să 
mărească an de an suprafețele amenajate pentru cultura irigată 
a porumbului, astfel ca pînă în anul 1960 să ajungă la 50.000 ha. 
In gospodăriile de stat care au suprafețe mari cultivate cu porumb, 
se vor aloca fondurile necesare construirii de instalații de uscare 
a porumbului hibrid pentru a-i asigura o mai bună păstrare.

Gospodăriile agricole de stat au obligația să însămînțeze grîu 
din soiurile cele mai productive, rezistente la ger și secetă, la 
boli și dăunători, rezistente la cădere, pentru a putea mecaniza 
,recoltatul fără pierderi de boabe, să cultive cei mai buni și pro
ductivi hibrizi dubli de porumb.

O mai mare contribuție la apro
vizionarea orașelor cu carne, 

grăsimi, lapte, ouă
In ce privește creșterea animalelor în gospodăriile de stat, s-au 

obținut în ultimii ani unele rezultate bune. Numărul vacilor cu 
lapte la sfîrșitul anului 1957 a fost cu 6.400 mai mare decit în 
anul 1955, iar producția medie de lapte pe vacă furajată a crescut 
de la 2.000 litri la 2.160 litri. A crescut numărul porcilor de la 
223.800 in anul 1955 la 497.500 în anul 1957.

Gospodăriile agricole de stat au livrat fondului central canti
tăți sporite de carne, lapte, lînă și alte produse animale. De ase
menea, au dat în ultimii doi ani țărănimii cooperativizate un nu
măr important de animale de prăsilă din cele mai bune rase de 
bovine, porcine și ovine.

Progresele realizate de gospodăriile de stat în producția de carne, 
lapte, grăsimi, ouă și lînă sînt încă nesatisfăcătoare, nu s-au ridi
cat la nivelul posibilităților pe care le au.

Odată cu mărirea substanțială a suprafețelor și producțiilor de 
cereale, mai ales de porumb, în gospodăriile de stat trebuie să 
ia o mare dezvoltare creșterea și îngrășarea de animale și păsări.

S-au creat condițiile ca gospodăriile agricole de stat să contri
buie într-o măsură cu mult mai mare la aprovizionarea populației 
din orașe și din centre industriale, cu carne și grăsimi. Gospodă
riile de stat trebuie să realizeze în 1958 creșterea și îngrășarea 
unui număr de 600.000 porci, în greutate totală de 65.000 tone 
carne, să ajungă în 1960 la creșterea și îngrășarea unui milion 
de porci în greutate totală de 100.000 tone carne și să ia curs în 
următorii ani de a realiza creșterea și îngrășarea a 2 milioane de 
porci, pentru a livra la fondul central cantitatea de 200.000 tone 
carne de porc anual.

Gospodăriile de stat vor trebui să organizeze în cadrul unită
ților de producție ciclul complect de creștere a porcilor, de la ma
ternitatea de scroafe pînă la livrarea de carne către stat, folo
sind pentru alimentarea porcilor producția proprie de furaje și 
amenajînd construcții ieftine și economice.

Gospodăriile agricole de stat vor trebui să ia măsuri pen
tru a spori continuu producția de carne de bovine. Gospodă

In sala consfătuirii
. I (Urmare din pag. l-a) 

p raionul Codlea, Panait Enache,
.» președintele întovărășirii agri- 
p cole din comuna Conduratu, ra- 
. i ionul Mizil, și luliu Bereș, pre- 

i ședințele G.A.C. Chilieni, raio
nul Sfîntu Gheorghe.

Lucrările consfătuirii au fost 
1. deschise de tov. ALEXANDRU 
1 MOGIIIOROȘ, membru în Bi- 
1 ( roul Politic al C.G. al P.M.R., 

vicepreședinte al Consiliului de 
1( Miniștri.

Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romin și gu
vernul Republicii Populare 
Romîne — a spus vorbitorul — 

. au convocat această consfătuire 
, cu scopul de a analiza felul 

cum se îndeplinesc hotărîrile 
, Congresului al II-lea al P.M.R. 
, privind transformarea socialistă 
, a agriculturii și sporirea pro- 
, ducției agricole. In cei doi ani 

care au trecut de la al II-lea 
Congres al P.M.R. in agricul
tura noastră au fost obținute 
succese însemnate, sectorul so
cialist a crescut considerabil, 
un număr însemnat de raioane 
sînt astăzi complect cooperati
vizate. Succese deosebite s-au 
obținut în regiunea Constanța, 
unde toți țăranii muncitori au 
pășit cu încredere în gospodă
riile agricole colective. In con
dițiile orînduirii noastre demo- 
crat-populare, agricultura dis
pune de mari posibilități de 
dezvoltare. Partidul nostru, 
preocupîndu-se continuu de re
zolvarea importantei sarcini a 
transformării socialiste a agri
culturii și a creșterii producției 
agricole, este convins că există 
condiții ca agricultura noastră 
să producă tot mai mult griu, 
mai mult porumb, să fie spo

rită producția de carne, lapte 
și alte produse animale, ceea 
ce va contribui la ridicarea 
simțitoare a nivelului de trai 
al poporului muncilor.

Consfătuirea noastră a fost 
convocată tocmai pentru a dis
cuta aceste probleme și a ve
dea ce trebuie să facem în ve
derea dezvoltării mai departe 
a agriculturii, a construirii so
cialismului în satele țării noa
stre. Sîntem convinși — a spus 
vorbitorul în încheiere —, că 
tovarășii prezenți aici, cadre 
cu o bogată experiență, vor 
participa activ la dezbaterea 
temeinică a tuturor probleme
lor și vor face propuneri va
loroase menite să ducă la un 
nou avînt în dezvoltarea agri
culturii țării noastre pe drumul 
socialismului.

în aplauzele puternice ale

riile de stat vor trebui să îngrașe 10.000 bovine în anul 1958 și 
40.000 bovine în 1960, iar în anii următori să organizeze îngrășarea 
anuală a 1004)00 bovine, cu o producție totală de 50.000 tone greu
tate vie. Creșterea și îngrășarea bovinelor trebuie organizată f. ă 
construcții costisitoare, cu șoproane simple și adăposturi lefti 
iar alimentația să fie bazată în principal pe porumbul verde 
coceni de porumb însilozat. Gospodăriile agricole de stat vor tre 
să sporească numărul de vaci cu lapte, astfel ca pînă în anul 1 
să ajungă la 100-000 capete. Odată cu sporirea numărului de v 
producția de lapte să crească la 1.750.000 hl. în anul 1960, ad 
la peste 100 hl. pentru fiecare 100 ha. teren agricol.

Gospodăriile agricole de stat trebuie să-și sporească numă 
de oi de la 600.000 cîte aveau la sfîrșitul anului 1957 la 1.000. 
în anul 1960, dintre care cel puțin 800.000 oi de rase cu lînă fină 
semifină. Cantitatea de lînă livrată statului va trebui să ajungă- 
anul 1960 la 2.800 tone, cu 1-500 tone mai mult decît în anul lf

Creșterea păsărilor in gospodăriile agricole de stat este cu tc 
nesatisfăcătoare, revenind numai 24 de păsări la 100 ha. cultiv 
cu cereale, față de 100—150 pasări cît ar putea să crească.

Rezultatele obținute în creșterea păsărilor de unele gospod. 
ne arată că în fiecare gospodărie sînt posibilități pentru a rr 
cu mult numărul de păsări. Astfel, gospodăria de stat Poiana, 
giunea Cluj, are peste 800 păsări la 100 de hectare de cere; 
gospodăria Florești, regiunea Galați, 680 păsări, iar gospodr? 
Aradul Nou, regiunea' Timișoara, 200 păsări la 100 ha. de cere

Creșterea păsărilor pentru ouă și carne trebuie să ia o i 
dezvoltare, mai ales în gospodăriile din jurul orașelor mari și 
centrelor industriale. In aceste gospodării este necesar să se or 
nizeze combinate de creștere a păsărilor, complect mecanizate, 
o productivitate mare și preț de cost redus. Pentru realizarea s 
cinilor mari trasate gospodăriilor de stat li se vor aloca fondul 
și materialele necesare construcțiilor și se va prevedea în plai 
rile anuale importul necesar de animale și păsări de rasă.

In vederea îmbunătățirii aprovizionării populației cu carne, g 
podăriile agricole de stat vor organiza combinate industriale 
creștere și îngrășare a animalelor și păsărilor; pentru acea 
este necesar să se construiască în anii următori un număr cor 
punzător de fabrici pentru producerea furajelor combinate și 
făinii de lucernă și trifoi.

In condițiile creșterii continue a sectorului cooperatist din ag 
cultură, producerea semințelor selecționate și a animalelor de r; 
de către gospodăriile agricole de stat ca-pătă o importanță deosebi

In ultimii ani, gospodăriile agricole de stat au produs pen 
sectorul cooperatist al agriculturii cantități importante de semi: 
selecționate și hibride și material săditor hortiviticol. Astfel, i 
mai în anul 1957, au livrat țărănimii cooperativizate peste 200-' 
tone sămînță de grîu selecționată și recunoscută, de două ori 
mult decît în anul 1955.

Gospodăriile de stat au produs în anul 1957 peste 2.300 t( 
sămînță de porumb dublu hibridă, cu care se vor însămînța 
anul acesta peste 150.000 ha. în sectorul socialist al agricultu

In acțiunea partidului și guvernului de extindere a suprafețe 
cultivate cu porumb hibrid, gospodăriilor agricole de stat le rev 
sarcina de a produce an de an cantități tot mai mari de sămîi 
de porumb dublu hibridă. In acest scop, în anul 1958 se vor 
măna peste 7.000 ha. și se vor produce peste 10.000 tone sămît 
dublu hibridă, iar în anul 1960 se vor semăna 25.000 ha. și se t 
realiza peste 35.000 tqne sămînță dublu hibridă, cu care se ' 
putea însămînța cca. 2.500.000 ha. cu porumb dublu hibrid, f 
mînța hibridă bine condiționată și calibrată, constituie prima cl 
zășie pentru obținerea unor recolte bogate de porumb. De ace 
este necesar să se construiască instalații de uscat și calibrat [ 
rumb in gospodăriile mari producătoare de sămînță hibridă.

Una dintre problemele cele mai importante în gospodăriile ag 
cole de stat este profilarea și organizarea acestora în unități ei 
nomice rentabile. Gospodăriile cu suprafețe prea întinse au fi 
reorganizate în gospodării pînă la 5.000 ha. teren agricol; ex, 
riența ne arată că această măsură a fost justă, gospodăriile re, 
ganizate devenind gospodării economice, mai ușor de îndrumat 
condus. Această acțiune de reorganizare trebuie să continue, țin 
du-se seama de profilul fiecărei gospodării și de perspectivele 
de dezvoltare.

Creșterea continuă a producției la hectar, a productivității a: 
malelor și reducerea timpului de muncă pe unitatea de prod 
este calea pe care trebuie să se dezvolte activitatea economi 
de producție a gospodăriilor agricole de stat.

In anul 1957, unele gospodării de stat, în vederea ridicării pi 
ductivității și a reducerii prețului de cost, au experimentat o no 
formă de organizare a muncii, in brigăzi cu mecanizare comple; 
formate din cinci mecanici agricoli cu 5 tractoare la 500 hecta 
Structura culturilor pe terenurile lucrate de aceste brigăzi a h 
de 200 ha. cu grîu, 200 ha. cu porumb și 100 ha. cu plante furaje

Cu toate că aceste brigăzi n-au primit toate mașinile agricole 
timp, iar unele din conducerile gospodăriilor nu s-au ocupat 1 
deaproape de a le crea condiții bune de lucru, brigăzile au obțin 
producții la hectar mai mari, au folosit mai puține zile om 
suta de hectare și au realizat prețuri de cost mai mici.

Astfel, brigada de 5 tractoare de la gospodăria de stat Mînăs 
rea, regiunea București, condusă de Șerbănescu Ion, a realizat 
grîu o producție de 3.050 kg. la ha., cu 425 kg. peste produc 
gospodăriei, iar la porumb 5.495 kg. la hectar, cu 370 kg- rr. 
mult decît media la ha. a gospodăriei. Prețul de cost la grîu 
fost de 600 lei tona, față de 830 realizat de celelalte brigăzi, i 
la porumb a fost de 320 lei, față de 550 lei.

De asemenea, brigada de la gospodăria Pietroi, regiunea C' 
stanța, a realizat o producție de grîu de 2.912 kg. la ha., cu 
kg. mai mult decît media din gospodărie, iar la porumb 3.801 
la ha;, cu 810 kg- mai mult decît media gospodăriei. Prețul 
cost la grîu a fost de 500 lei tona, cu 245 lei mai mic, iar la p 
rumb de 400 lei tona, cu 160 lei mai mic decît prețurile medii re 
Uzate în gospodărie.

Această nouă formă de organizare a muncii arată rezervele m; 
existente pentru ridicarea productivității muncii și reducerea pr 
țului de cost în gospodăriile agricole de stat. Organele de part 
și de stat, conducătorii gospodăriilor agricole de stat, trebuie si 
acorde o importanță deosebită, să o studieze în mod diferenții 
să o îmbunătățească și să o extindă, ținînd seama de fiecare go 
podărie.

(Continuarea expunerii în numărul viitor)

celor peste 2.000 de pârtiei- 
panți la lucrările consfătuirii 
a luat cuvintul tovarășul 
GHEORGHE GHEORGHIU- 
DEJ, prim-secretar al Comite
tului Central al P.M.R., care a 
făcut o largă expunere asupra 
îndeplinirii hotărîrilor Congre
sului al II-lea al P.M.R. și sar
cinilor de viitor în domeniul 
transformării socialiste a agri
culturii și creșterii producției 
agricole.

Au fost constituite 8 comisii 
de lucru pe specialități care 
vor analiza probleme privind 
producția de céréale, a plante
lor tehnice, creșterea animale
lor, dezvoltarea pomiculturii și 
viticulturii, îmbunătățirii fun
ciare, probleme privind chimi
zarea agriculturii și a construc
țiile destinate agriculturii.

Lucrările continuă.

»



Inițiative și acțiuni ale tineretului TELEGRAMĂ

Pentru de zvolt ar e a
Celui de-al XVIII-lea Congres 

al Partidului Comunist din Australia
Dragi tovarăși,

pomi viticulturii
Sărbătoarea

Tn agricultura țării noastre po
micultura și viticultura ocupă un 
loc deosebit. Importanța acestor 
ramuri de producție agricolă con
stă în faptul că ele furnizează 
populației produse alimentare 
foarte bogate în vitamine fiind în 
același timp importante surse de 
materii prime pentru industria a- 
limentară.

Tocmai de aceea dezvoltarea 
pomiculturii și viticulturii consti
tuie o preocupare permanentă a 
partidului și guvernului, preocu
pare care s-a concretizat în mă
surile luate an de an pentru ex
tinderea suprafețelor de livezi și 
vii, pentru mărirea productivității 
acestora precum și în direcția 
cointeresării materiale a produ>- 
cătorilor pomicoli și viticoli.

Pe baza sarcinilor trasate de 
Congresul al Il-lea al P.M.R., Co
mitetul executiv al sfatului popu
lar regional Stalin, sprijinit în
deaproape de organele de partid, 
a elaborat un plan de perspecti
vă privind dezvoltarea sectorului 
pomi-viticol al regiunii pînă in 
anul 1965. In conformitate cu 
prevederile planului, în regiunea 
Stalin se vor planta în această 
perioadă peste 2.200-000 pomi 
fructiferi. După anul 1965, în 
uma intrării pe rod a plantații
lor existente, se va obține o pro
ducție anuală de aproximativ 
74.500 tone fructe.

In viitorii 8-10 ani și viticul
tura se va extinde cu aproxima
tiv 6.400 hectare, ceea ce înseam
nă că la sfîrșitul anului 1965, re
giunea Stalin va poseda mai bine 
de 12 mii hectare viță da vie cu 
o producție anuală de peste 
48.000 tone struguri.

Cu sprijinul organelor de par
tid, al organizațiilor U.T.M. și 
de pionieri aceste măsuri au și în
ceput să fie traduse în viață atît 
în pomicultură cît și în viticub 
tură.

Astfel, în ultimii 5 ani, în regiue 
nea Stalin s-au plantat aproape 
800-000 pomi fructiferi și peste 
700 hectare viță de vie. In aceas
tă acțiune un rol deosebit de im
portant l-au avut organizațiile 
U.T.M. și de pionieri care numai 
în anul 1957 au plantat prin 
muncă voluntară peste 90 mii 
pomi fructiferi.
In mai toate organizațiile U.T.M. 

de la sate s-au organizat confe
rințe despre importanța acestor 
ramuri de producție ale agricul
turii și despre lucrările ce trebuie

în- 
în-

executate în livezi și vii în dife
rite anotimpuri ale anului. De 
asemenea, organizațiile U.T.M. 
au mobilizat un mare număr de 
utemiști și tineri la cursurile 
agrozootehnice, ajutîndu-i astfel 
să-și îmbogățească cunoștințele 
despre cultura și îngrijirea pomi
lor și a viței de vie- Sînt orga
nizații U.T.M. care au dezbătut 
chiar în adunările generale sar
cinile ce le revin utemiștilor în 
refacerea și dezvoltarea sectoru
lui pomi-viticol al regiunii. Spre 
exemplu, organizația U.T.M. din 
comuna Sita Buzăului, în urma 
unei astfel de adunări a luat sub 
patronajul său pepiniera din co
mună.

Inițiativa patriotică „Luna 
frumusețărli satelor, orașelor,
treprinderilor și Instituțiilor" con
stituie un bun mijloc prin care 
organizațiile U.T.M. pot să con
tribuie din plin la dezvoltarea 
pomiculturii și viticulturii in re
giune. Sutele de organizații 
U.T.M. din satele și orașele re
giunii, care s-au alăturat cu en
tuziasm acestei inițiative, s-au 
angajat să planteze zeci de mii 
de pomi fructiferi și ornamentali, 
să sprijine acțiunea de îngrijire 
a livezilor și viilor, proprietatea 
statului, să ia sub patronajul lor 
pepiniere de producere a materia
lului săditor. Dar, în legătură cu 
îndatoririle ce revin organizații
lor U.T.M. în dezvoltarea secto
rului pomi-viticol, comitetul re
gional U.T-M. nu s-a străduit 
pînă acum să fie la înălți
mea sarcinilor. Tovarășul Mar
cel Bosînceanu, de pildă, șe
ful comisiei tineretului să
tesc a comitetului regional 
U.T.M., în afară de cîteva cifre 
privitoare la pomii sădiți de ti
neret anul trecut și de cei ce ur
mează să fie sădiți anul acesta, 
nu mai știe aproape nimic. Cînd 
a fost solicitat să indice cum și 
prin ce va contribui tineretul la 
această acțiune sau care sînt or
ganizațiile U.T.M. care, de-a lun
gul anilor, aU acumulat o bogată 
experiență în plantarea și îngri
jirea pomilor și a viței de vie, a 
ridicat din umeri motivînd, chi
purile, această neștiință a sa prin 
aceea că n-a primit note infor- 
rrțative de la comitetele raionale 
U.T.M.

Ce pot face organizațiile U.T-M. 
pentru refacerea și dezvoltarea 
patrimoniului pomi-viticol al re-

giunii ? Foarte multe. Mai întîi 
să desfășoare o temeinică muncă 
politică în rîndurile tineretului 
pentru a-1 convinge de necesita
tea dezvoltării acestor ramuri de 
producție agricolă. Ținind seamă 
de condițiile și posibilitățile lo
cale, organizațiile U.T.M. pot să 
identifice terenurile improprii al
tor culturi, dar prielnice livezilor 
și viței de vie, să ia sub patro
najul lor pepinierele din comune, 
să mobilizeze tineretul pentru 
identificarea semincerilo-r valoroși 
din jurul satelor, comunelor, din 
păduri, precum și pentru strînge- 
rea unei însemnate cantități de 
semințe și sîmburi de pomi săl
batici necesare pepinierelor. O 
sarcină deosebit de importantă, 
mai ales primăvara și toamna, la 
care tineretul trebuie să ia parte 
activă, este curățatul pomilor de 
uscături, cuiburi de omizi, mușchi, 
licheni etc.

O grijă deosebită trebuie acor
dată plantării nucului, care este 
o plantă puțin pretențioasă în ce 
privește condițiile de climă și sol, 
puțin atacată de către dăunătorii 
animali și vegetali și care pro
duce fructe de o mare valoare ali
mentară. Vetrele satelor, izlazu
rile, coastele neproductive pot 
cuprinde sute de mii de nuci a 
căror producție înseamnă valori 
apreciabile pentru economia na
țională.

Lucrările care trebuie să fie 
executate acum în vii și livezi 
sînt lucrări de campanie, care nu 
suferă nici o amînare. In conse
cință, pentru ca aportul tinerilor 
în această muncă să fie încunu
nat de succes, este necesar ca 
organizațiile U.T.M. din regiunea 
Stalin să stabilească un plan 
concret de măsuri în această pri
vință și să pornească neîntîrziat 
la treabă.

Lupta pentru refacerea și dez
voltarea patrimoniului pomi-viti- 
col al regiunii constituie un mi
nunat prilej în care organele și 
organizațiile U.T-M. din regiu
nea Stalin pot și trebuie să dea 
dovadă de multă pricepere și ini
țiativă creatoare.
Inginer GHEORGHE PRALEA 

secția agricolă
Sfatul popular regional Stalin

I. ANDREI

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn trimite un sa
lut de solidaritate frățească celui de-al XVIII-lea Congres al Parti
dului Comunist din Australia.

Vă urăm mult succes în activitatea pe care o duceți pentru con
solidarea rîndurilor partidului dv. pe baza învățăturii marxist-leni- 
niste, pentru mobilizarea clasei muncitoare și a maselor populare 
din Australia, la lupta pentru pace, democrație și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Comunicat
Joi a părăsit Capitala delegația 

Asociației studenților polonezi con
dusă de Wieslaw Krauze, vicepre
ședinte al Asociației, care ne-a vi
zitat țara în cadrul schimbului de 
delegații oficiale organizat cu 
Uniunea Asociațiilor Studenților 
din R.P.R.

Delegația, compusă din 5 per
soane, a vizitat centrele universi
tare București, Orașul Stalin -și 
Cluj, a purtat discuții cu comite
tele U.T.M. și Consiliile Asociații
lor Studenților din diferite in
stitute, interesîndu-se îndea
proape de activitatea organiza
țiilor U. T. M. și Asociațiilor Stu
denților din institutele de învăță
mînt superior. Oaspeții au vizitat 
de asemenea diferite instituții și 
întreprinderi din țara noastră.

Delegația a fost primită de tov.

Ștefan Bălan, adjunct al ministru
lui Invățăniîntului și Culturii și la 
Secretariatul C.C. al U.T.M.

Delegația a purtat discuții la 
Comitetul Executiv al U.A.S.R. a- 
supra problemelor de interes co
mun, în scopul realizării unui 
schimb de experiență cu privire 
la activitatea celor două organi
zații îndreptată spre participarea 
activă a studenților la construirea 
socialismului. In cadrul discuțiilor, 
purtate într-o atmosferă prietenea
scă, de înțelegere reciprocă, au 
fost făcute propuneri de către 
ambele părți în vederea dezvoltării 
pe mai departe a colaborării din
tre cel două organizații, a relații
lor de prietenie dintre studenții 
din R.P.R. și cei din R. P. Po
lonă.

Numeroase mitinguri Adunarea festivă
consacrată centenarului

ale oamenilor muncii
(Urmare din pag. l-a)

U.R.S.S- are nevoie de pace. Ho- 
tărirea de a înceta in mod 
unilateral experiențele cu ar
mele nucleare nu este un 
semn de slăbiciune, căci orice om 
știe că Uniunea Sovietică este un 
stat puternic, a cărui superioritate 
In multiplele domenii ale științei 
și tehnicii moderne a fost dove
dită și este recunoscută de lumea 
Întreagă“.

Ajustorui Elemer Grama, de la 
secția prototipuri, a uzinei „Gri- 
gore Preoteasa“ a salutat istorica 
hotărîre a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. exprimînd astfel senti
mentele tovarășilor săi de muncă.

La fabrica „Quadrat“, după 
terminarea schimbului, femeile — 
mame și fiice, tinere și bătrîne — 
s-au adunat în sala de ședințe. 
Despre importanța noii inițiative 
a Uniunii Sovietice a vorbit teh
niciană Virginia Constantinescu.

„Nu mai vrem ca în lume să 
avem o nouă Hiroșimă — a spus 
vorbitoarea. Nu dorim noi explo
zii nucleare, fie ele chiar expe
rimentale, care să degajeze sub-

stanțe radioactive ce otrăvesc at
mosfera, apa, hrana. Vrem pace, 
ca să muncim în tihnă, să trăim 
în liniște, asigurînd viața copii
lor și soților noștri. Uniunea So
vietică a înțeles această necesi
tate vitală a zilelor noastre și 
ea șl-a dovedit din nou voința 
ei nestrămutată de a salva pa
cea“.

Adunări în care oamenii mun
cii își exprimă bucuria față de is
torica hotărîre a Sovietului Su
prem au avut loc și în numeroase 
localități din țară.

(Agerpres).

lui Delavrancea

Joi după-amiază a avut loc la 
Casa Scriitorilor ,JM. Sadoveanu“ 
din Capitală o adunare festivă con
sacrată împlinirii a 100 de ani 
de la naștere lui Barba Ștefănescu 
Delavrancea.

Criticul literar M. Gafița, se
cretar al Uniunii Scriitorilor din 
R.P. Romînă, a evocat personalita
tea marelui scriitor. A urmat apoi 
un program de lecturi din opera 
lui Barbu Delavrancea.

(Agerpres)

INFORMAȚII
a Uniunii Tineretu- 
formata din tova-

O delegație 
Iui Muncitor, 
rășii Fodor Alexandru, prim se
cretar al Comitetului regional 
U.T.M. Oradea și Lucia Armașu, 
activistă a secției relații cu stră
inătatea a Comitetului Central al 
U.T.M., a plecat joi cu avionul 
la Helsinki, pentru a participa la 
cel de-al V-lea Congres al Uniu- 
nii Tineretului Democrat Finlan
dez, care are loc între 4—7 apri
lie a.c.

★
în cadrul unui schimb de expe

riență organizat de Uniunea Aso
ciațiilor Studenților din R.P. Ro- 
mînă șî Uniunea Școlilor Superi
oare din Franța, miercuri seara a 
sosit în Capitală un grup de stu- 
denți francezi din școlile superi
oare tehnice.

Oaspeții francezi vor vizita in
stitute de învățămînt superior, în
treprinderi și instituții din Bucu
rești și din alte orașe ale țării.

★
Joi după-amiază a avut loc la 

Teatrul de păpuși și marionete 
„Țăndărică“ o conferință de presă 
cu prof. Jan Malik, secretar ge
neral al Uniunii internaționale a 
tnarior.etiștilor șl directorul Tea
trului central de păpuși din Praga.

Prof. Jan Malik a vorbit des
pre sarcinile celui de-al VI-lea 
Congres al Uniunii internaționale

Hiarloniștilor ce se va desfășura 
ant:l acosta în luna mai la Bucu
rești in cadrul festivalului inter- 
nățiCMl al teatrului de păpuși.

★
In orașul Galați rt avut loc re

cent prima consfătuire pe regiune 
a oamenilor de creație din dome, 
nir.t literaturii, artei plastice, ar
tei aplicate și muzicii.

Au fost dezbătute probleme le
gate de munca de creație a artiș. 
iilor amatori din regiune.

(Agerpres).

Ungariei prietene
TELEGRAMĂ

Tovarășului KADAR JANOS
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist 

Ungar
Tovarășului MUNNICH FERENC

Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar
Tovarășului DOBI iSTVAN

Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare
Budapesta

Dragi tovarăși,
Cu prilejul marii sărbători naționale a poporu

lui frate ungar, cea de-a 13-a aniversare a elibe
rării patriei sale de sub jugul fascist, vă transmi
tem dv. și prin dv. întregului popor ungar, cele 
mai sincere și călduroase felicitări.

Intre Republica Populară Romînă și Republica 
Populară Ungară, în decursul anilor care au tre
cut de la eliberarea lor, s-au creat relații multila
terale de colaborare și intr-ajutorare frățească, 
care se întăresc și se dezvoltă continuu spre fo
losul ambelor noastre popoare.

Relațiile de sinceră prietenie, de respect și dra
goste reciprocă statornicite intre Republica Popu
lară Romînă și Republica Populară Ungară, aduc

GH. GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar

al Comitetului Central
Partidului Muncitoresc Romîn

o contribuție de seamă la întărirea unității de 
nezdruncinat a puternicului lagăr al socialismului 
— in frunte cu Uniunea Sovietică — garanție a 
independenței, suveranității și securității țarilor 
noastre.

Poporul romîn urmărește cu mult interes și sin
ceră bucurie realizările remarcabile obținute de 
oamenii muncii din Republica Populară Ungară 
sub conducerea Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar în consolidarea statului popular ungar și 
le urează din toată inima noi succese in lupta lor 
pentru înflorirea Ungariei socialiste, pentru cauza 
nobilă a apărării păcii in lume și colaborării intre 
popoare.

STOICACHIVU
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine - a

I. GH. MAURER
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
Republicii Populare Romine

•

0 pagină din trecutul luptei
țărănimii pentru o viață mal bună

S-au scurs 70 de ani de la răs
coala țăranilor din 1888, cea mai 
mare răscoală țărănească din Ro- 
mînia în cea de-a doua jumătate 
a secolului XIX, una din cele mai 
puternice ciocniri de clasă dintre 
țărănime și burghezo-moșierime.

Răscoala din 1888 a fost urma
rea directă a nerezolvării proble
mei țărănești prin reforma din 
1864. Aceasta n-a reprezentat ca
lea revoluționară a soluționării 
justelor revendicări țărănești, ci 
cea reformistă — calea prusacă— 
prin care latifundiile n-au fost 
sfărîmate ci s-a ajuns — așa cum 
ne învață V. I. Lenin — la „trans
formarea lentă a regimului de io
băgie în exploatare și robie capi
talistă pe pămîntul feudalilor, al 
nobililor, al proprietarilor fun
ciari“.

Reforma agrară din 1864 nu a 
rezolvat problema țărănească din 
Romînia. împroprietărirea a fost 
făcută ținîndu-se seama — înain
te de toate — de interesele cla
selor stăpînitoare. Țărănimea a fost 
supusă la plata unor sume uriașe 
de bani. Pămîntul obținut de ță
rani a fost cu totul neîndestulă
tor, satele rămînînd mai departe 
sub jugul exploatării proprietarilor 
și arendașilor.

Suferințele țărănimii năpăstuite 
s-au îndoit după trecerea cîtorva 
zeci de ani. . Apăsătoarea lege a 
tocmelilor agricole ținea țărăni
mea la discreția exploatatorilor.

Țărănimea luase parte la răz
boiul din 1877—1878, plătind un 
greu tribut de sînge și de sufe
rințe pentru cîștigarea indepen
denței Romîniei. Dar roadele vic
toriei nu le-au cules vitejii os
tași țărani — cărora pe cîmpul 
de luptă de la Plevna li se făgă
duise și pămînt — ci acestea au 
fost culese de către burghezie și 
moșierime.An de an, țărănimea ce
rea îmbunătățirea condițiilor ei de 
viață și pămîntul trebuitor muncii 
și traiului ei, dar stăruințele au 
fost zadarnice. De aceea, frămîn-

blioe“. Semne ale răscoalei au 
apărut în județele Rîmnicu Sărat 
și Brăila. Apoi, flacăra s-a aprins 
în Moldova. Dincolo de Milcov, 
țăranii cereau cu stăruință pă
mînt. In Vaslui și Roman au în
cercat să-și împartă pămîntul. In 
orașul Galați au pătruns sute de 
țărani oerînd să li se împartă pă
mînt.

Cu greu .au putut stăvili 
ritățile avîntul țărănimii în 
pentru dreptate și o viață 
nească.

Ca și mai târziu — în 
soldații au participat fără tra
gere de inimă la reprimarea răs
coalei. In multe locuri, s-au sem-

auto- 
lupta 
ome-

1907,

țările țăranilor, care au luat une
ori forma unor răscoale, au brăz
dat istoria Romîniei în ultimii 
zeci de ani ai veacului trecut. 
Țărănimea a încercat să dobân
dească prin luptă îndrituitele ei 
cerințe. Răscoala din . 1888 a fost 
cel mai de seamă episod al acestei 
lupte în cea de-a doua jumătate 
a secolului trecut.

Ridicîndu-se la luptă, țărănimea 
cerea înlăturarea grelelor condiții 
ale învoielilor agricole, scăderea 
dijmei și a ierbăritului, islazuri și 
pămînt de muncă. Țăranii au ars 
și distrus în multe locuri conacele 
și hîrtiile din cancelariile moșii
lor și și-au împărțit grînele din
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Răscoala țărănească din 1888 
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hambarele boierești, ba chiar, în 
unele părți au început să-și îm
partă pămîntul.

Pornită încă de la sfîrșitul lunii 
martie 1888 în fostul județ al Il
fovului, răscoala s-a întins în pri
ma jumătate a lunii aprilie în 
Prahova, Ialomița și Vlașca. Spai
ma i-a cuprins pe guvernanți. La 
1 aprilie, ziarul bucureștean „Ro- 
mînul“ vestea următoarele: „De 
astă noapte călărașii au fost tri
miși la bariere. Ei stau și în acest 
moment gata a întîmpina cu ar
mele pe cei ce vor să intre în 
oraș. Frică îi este stăpînirei după 
cît se vede ca sătenii să vie în 
oraș“. Intervențiile armatei stă
vileau cu greu răscoala. Reprimată 
într-un punct, ea reizbucnea cu 
putere îndoită în alte locuri. „La 
Islaz — relata o foaie a timpului 
— locuitorii au lipit pe toate ca
sele lor oîte o proclamație tipă
rită în care se zicea : Jos Carol I 
Trăiască Cuza ! Mai mulți oameni 
armați cu securi și coase păzeau 
pe lîngă afișe, ca să împiedice ru
perea lor de către autoritățile pu-

nalat cazuri de fraternizare sau, 
cel puțin refuzul armatei de a tra
ge în țărani. 34 de soldați din re
gimentul 6 dorobanți au fost ju
decați pentru această așa-zisă 
vină, iar la Verești ofițerii au fost 
nevoiți să tragă singuri în 
lăți cu revolverele, trupa 
zînd să deschidă focul. In 
na Greci-Grădiștea, soldații 
de a trage, i-au lăsat pe răsculați 
să le ia cartușele.

Muncitorimea n-a stat indife
rentă în fața luptei țărănimii. La 
Galați a avut loc o adunare de 
solidarizare cu țăranii răsculați, la 
Mizil s-a încercat eliberarea țăra
nilor arestați, iar cercurile munci
torilor din București și Iași s-au 
alăturat prin manifeste luptei ță
rănimii. „Frații noștri de suferin
ță — se scria în manifestul cer
cului din București — muncitorii 
de la țară, s-au răsculat. De ani, 
din munca țăranului se hrăneso 
stăpînii. Fără pămînt, fără prote
guiri, apăsați de boieri și de toate 
stăpînirile, lucrînd un pămînt care 
nu dă roade deoît proprietarului,

răscu- 
refu- 

comu- 
în loc

munciți și netihniți, bătuți și je- 
fuiți, foamea și neajunsurile i-au 
scos în sfîrșit din răbdare. In fața 
uriașului dezlănțuit, proprietarii și 
arendașii au fugit în toate părțile : 
știau bine dînșii cîte jafuri au su
ferit țăranii. Știau bine că sînt 
prea slabi ca să se împotrivească 
șuvoiului țărănesc pentru dezlăn
țuirea căruia ei sînt pricinuitorii 
cei mai de frunte. Neputincioși ca 
să stingă focul pe care ei înșiși 
l-au aprins, nevrînd ca de astă 
dată dreptatea să se facă țăranu
lui, au cerut guvernului ca în sîn
ge să înăbușe răscoala sătenilor“.

Răscoala din 1888 a fost pînă 
la urmă înfrîntă. Clasei« domi
nante au răspuns prin teroare, 
prin arestări și schingiuiri năzuin
țelor legitime ale țăranilor de a 
căpăta pămînt, de a dobîndi o 
viață mai bună, mai omenească.

Dar lupta țărănimii pentru în
deplinirea dreptelor ei cerințe n-a 
putut fi înăbușită. Răscoalele din 
1888 au fost preludiul marilor răs
coale țărănești din 1907. In cloco
tul răscoalelor din 1907 și mai tîr- 
ziu, în șirul anilor de cruntă ex
ploatare burghezo-moșierească care 
au urmat, țărănimea n-a încetat 
lupta pentru drepturile ei vitale.

Năzuințele țărănimii muncitoa
re, năzuințele pentru care și-au 
vărsat sîngele răsculații din 1888 
și 1907 au fost îndeplinite abia 
după 23 August 1944 cînd, sub 
conducerea clasei muncitoare și a 
partidului ei, poporul nostru mun
citor a pășit pe drumul unei vieți 
noi eliberate din lanțurile exploa
tării. Țărănimea muncitoare și-a 
înfăptuit visul: pămîntul este al 
celor ce-1 muncesc.

Astăzi, masele de țărani mun
citori, ascultînd cuvîntul partidu
lui, se unesc de bună voie în 
gospodării colective și întovără
șiri, își crează o viață nouă și îm
belșugată.

DAN BERINDEI

O Vedere din Bu
dapesta. Palatul 
Parlamentului.

Manifestări cu prilejul 
celei de a 13-a 

aniversări a eliberării 
Ungariei

Ambasadorul R. P. Ungare Ia 
București Keleti Ferenc, a vorbit 
joi seara la posturile romînești de 
radio și televiziune despre a 13-a 
aniversare a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist.

★

Cu ocazia celei de a 13-a ani
versări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist, Consiliul Cen
tral al Sindicatelor din tara noa
stră a adresat o telegramă Consi
liului Central al Sindicatelor 
Maghiare.

★

Cu ocazia celei de-a 13-a ani
versări a eliberării Ungariei de 
către Armata Sovietică, joi seara 
a vut loc în Capitală, sub aus. 
pielile Societății pentru răspîndi. 
rea științei și culturii, un sim
pozion intitulat „Aspecte contem
porane din cultura maghiară“.

Au conferențiat: compozitorul 
Zeno. Vancea, maestru emerit al 
artei din R. P. Romînă, despre 
muzica maghiară, prof. univ. Si. 
mion Alterescu, despre teatrul 
maghiar, și ziarista Alice Mănoiu, 
despre cinematografia maghiară.

★

Cu prilejul celei de.a 13-a ani
versări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist, joi la amiază 
a avut loc la biblioteca I.R.R.C.S., 
vernisajul expoziției „Cartea în 
R. P. Ungară“, organizată de In
stitutul romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

Expoziția cuprinde circa 1.500 de 
volume din aproape toate dome
niile activității editoriale din tara 
vecină și prietenă. In expoziție fi. 
gurează și cîteva traduceri în lim
ba maghiară din opera lui Emi. 
nescu, Sadoveanu, Al. Sahia, Pa- 
nait Istrati.

(Agerpres)

Tw — J •rasa turi 
ale prezentului

Poporul frate maghiar trăiește astăzi o zi de mare sărbă
toare — aniversarea eliberării sale de sub jugul fascist datorită 
glorioaselor Armate Sovietice. Patrioții maghiari nu pot uita 
faptul că oamenii sovietici și-au vărsat singele pentru a aduce 
libertate Ungariei, pentru a salva poporul ei din lanțurile ro
biei fasciste. Sînf lucruri ce nu se pot uita și care au cimentat 
o trainică prietenie, prietenie care a rezistat tuturor încercărilor.

Eliberarea Ungariei a deschis drumul unor importante rea
lizări în făurirea regimului democrat-popular, în construirea so
cialismului. In anii puterii populare, economia și cultura Unga
riei s-au dezvoltat intr-un ritm necunoscut în trecut. Țara s-a 
îmbogățit cu noi fabrici și uzine, școli și universități, așeză
minte de cultură și recreative.

Tineretul maghiar a obținut în anii democrației populare 
depline drepturi și și-a adus contribuția sa la eforturile Între
gului popor pentru socialism șl pace. Cei mai buni tineri ma
ghiari fac acum parte din Uniunea Tineretului Comunist și 
muncesc cu abnegație pentru a realiza obiectivele politicii par
tidului. Tineretul maghiar este atașat ideilor socialismului, do
vedind aceasta prin munca sa avîntată. •

Poporul și tineretul romîn iau parte la sărbătoarea Ungariei 
populare. Prietenia romîno-maghiară, cimentată într-o lungă 
perioadă de timp, a cunoscut în anii din urmă o continuă dez
voltare. Cele două țări ale noastre sînt unite în același lagăr al 
păcii și socialismului în frunte cu Uniunea Sovietică.

La aniversarea poporului frate maghiar ii transmitem sin
cerele noastre urări de prosperitate, de noi succese pe drumul 
construirii socialismului.

Semnele timpului m-au în
soțit prin Budapesta. A- 
veam senzația unui coloc

viu 
și-a

cu secolele, cu istoria ce 
depozitat urmele cu o dăr

nicie pentru care merită recu
noștință. Buda îmi apărea ca o 
aglomerare muzeistică.

In schimb Pesta transmite mesa
jul secolului nostru prin sem
nalmentele peisajului industrial. 
Simți tentația de a urmări indi
cii vremii, de a situa exact în 
timp ceea ce vezi. In Buda, ghi
dul evocă amintiri dintr-un tre
cut apropiat. In zilele lui 1915, 
hitleriștii se refugiaseră pe aceste 
înălțimi. Eliberatorii 
cucereau însă metru 
fiecare stradă, fiecare 
de puține ori primeau ajutorul 
civililor maghiari, luptători anti
fasciști. Anii puterii populare îți 
apar limpezi prin intermediul 
unui nesfirșit șir de fapte, în- 
cepind cu construcția* ato
mică experimentală și termi- 
nînd poate cu scuterele produse 
la Csepel, realizări ce fiecare în 
parte și toate împreună au dat 
o altă configurație realității co
tidiene. Cîndva exista o adună
tură de cocioabe „Maria Vale- 
fia“. Acum acolo a prins rădă
cini un cartier de blocuri munci
torești, impresionant prin armo
nia înălțimilor și masivitatea 
construcțiilor. In 1935 în întrea
ga Ungarie erau 410 cinemato
grafe. Acum sînt 3369, iar numă
rul spectatorilor este de zece ori 
mai mare. La Csepel, in palatul 
culturii muncitorii se familiari
zează cu scena. Fapte integrate în 
domeniul obișnuitului, fără însă 
ca această integrare să le dimi
nueze semnificația. T răsăturile
prezentului mi s-au înfățișat in 
mii de forme. Prefer să poves
tesc despre cîteva din ele, înre
gistrate într-un popas la fabrica 
„Orion“.
r In cartier presărat cu co- 
II șuri de uzine. „Pobeda“ 

oprește in fața unor porți 
din sticlă. O fată blondă de la 
„informații“ ne conduce ama
bilă prin cîteva culuoare. In sfîr- 
șit, iată-ne în biroul lui Gyorgy 
Varkonyi, șeful secției comer
ciale a fabricii ce a dus în lume 
renumele aparatelor de radio și 
televizoarelor maghiare. Var
konyi, un bărbat mărunt cu o- 
chii vioi și cu o amabilitate ce 
depășea obișnuința profesională, 
m-a invitat la o incursiune în 
istoria fabricii.

— Ce era înainte fabrica ? in 
1913, pe aci se deschisese o fă- 
bricuță pentru instalații electri
ce. Anii au trecut, fabrica s-a 
modernizat și în 1929 „Orion“ 
produce primul aparat radiofo
nic. Un an mai 
fabricii se cifra 
anual...

l-am propus 
să-mi ofere termeni de compa
rație din perioada postbelică.

— in 1946 a reînceput pro
ducția : 40.000 aparate pe an, 
cifră ce nu a fost atinsă nicio
dată în trecut. Eforturile puterii 
populare au dus la moderniza
rea utilajului fabricii astfel in
cit producția a reprezentat în

sovietici 
cu metru 
casă. Nu

tirziu producția 
la 5000 aparate

lui V arkonyi

1951 impresionanta cifră de 
150.000 aparate de radio anual, 
iar din 1954 — 200.000 apa
rate.

— Știu că produceți și televi
zoare. De cînd ?

— Din 1955. In 1956 am dat 
pe piață 3.000 aparate. In 1958 
producția de televizoare va fi de 
40.000. Pînă în 1960 fabrica va 
fi reconstruită cu scopul de a 
atinge o producție anuală de 
100.000 de televizoare.

Vreau să adaug cîteva amă
nunte. La „Orion“ se produc 
patru tipuri de televizoare și 
șapte tipuri de aparate de ra
dio, adaptate tuturor gusturilor 
și cerințelor. Mi s-a relatat cu 
o avalanșă de amănunte tehnice 
pe care nu le mai consemnez, 
că produsele fabricii sînt expor
tate 
tele, 
bun

în aproape toate continen- 
ceea ce constituie cel mai 
certificat.
ute de televizoare și apa

rate de radio așteptau, ca 
niște școlari cuminți, mi

nuțiosul examen ce le eliberea
ză pașaportul de drum. Sînt 
semnele unui prezent de conti
nuă dezvoltare industrială, de 
noi creații tehnice. Dar prezen
tul l-am întîlnit puternic relie
fat in trăsăturile multora din 
constructorii minunatelor apa
rate. L-am cunoscut pe Gabor 
Nagy, membru în comitetul U- 
niunii Tineretului Comunist din 
fabrică, un tinăr într-un halat 
albastru, cu față jovială, comu
nicativă. Nu l-am întrebat cîți 
ani are. Poate 20—22 de ani. 
Gîndurile lui mărturisesc o ma
turitate pe care nu o conferea 
vîrsta, ci doar experiența de 
viață (o experiență de viață pe 
care am observat-o și la alți ti
neri maghiari). Gabor Nagy îmi 
vorbea despre tinerii uzinei. Cî
teva sute — cei mai buni — au 
intrat în U.T.C. Tinerii aceștia 
au învățat multe lucruri in oc
tombrie 1956. In acele clipe 
grele ale contrarevoluției, tinerii 
de la „Orion“ și-au apărat fa
brica.

Intre timp a venit și inginera 
Eva Rudas, secretara comitetului 
U.T.C., o fată nu prea înaltă, 
negricioasă, cu un zimbet blînd 
întipărit pe față. Discuția a con
tinuat pe teme educative. Am 
aflat de existența unui consiliu 
de. tineri menit să discute cu 
părinții acelor tineri din fabrică 
la care se ridică probleme de 
educație. Viața culturală este 
bogată. Mi s-a vorbit, de pildă, 
despre o anchetă asupra unui 
film maghiar cu concursul pro
tagoniștilor și regizorului filmu
lui. despre baluri și seri de 
club, despre activități instructive 
și atrăgătoare în timpul liberal 
tineretului.

M-am plimbat prin secțiile fa
bricii, veritabile laboratoare far
maceutice. M-au interesat proce
sele tehnologice dar mai ales 
i-am privit pe tineri aplecați la 
mesele de lucru. Fețe pe care 
citeam concentrarea, mîini înde- 
mînatice ca de chirurg. Repet t 
în ei vedeam semnele concrete 
ale vremii noastre,

EUGENIU OBREA

$



Vizita delegației guvernamentale p™ Inlaitoama pericolului 
a R.P.R. în R. P. Chineză războiului nuclear

Puternicul ecou mondial al hotărlrii istorice a Sovietului Suprem al U. R. S. S.
Mitingul reprezentanților vieții publice din Pekin

PEKIN 3. — De la trimisul Romîne la 3 aprilie a avut loc la șii Chivu Stoica, Emil Bodnăraș, pe tărîm obștesc din R.P. Chineză,
special Agerpres: Cui prilejul vi- Pekin un miting al reprezentanți- Avram Bunaciu, Theodor Rudenco Au luat cuvîntul Pîn Cijen, pri-
zitei în China a delegației guver- lor vieții publice. Din prezidiul precum și Ciui En-lai, Go Mo-jo, mărul Pekinului și tovarășul
namentale a Republicii Populare mitingului au făcut parte tovaTă- și alți oameni de stat și activiști Chivu Stoica.

La începutul cuvîntării sale 
Pin Cijen a subliniat că între 
Romînia și China există o veche 
șl strînsă prietenie. „Idealul nos
tru comun de construire a comu
nismului — a spus Pîn Cijen — 
și pelul comun al luptei noastre 
alcătuiesc o temelie solidă și asi
gură un viitor înfloritor colabo
rării prietenești dintre cele două 
țări ale noastre“.

Referindu-se la colaborarea 
prietenească crescîndă ce s-a dez
voltat intre cele două popoare în 
ultimii ani Pîn Cijen a spus:

Declarația F. M. T. D.: In S.U.À. ie cer alocări

Cuvîntarea lui Pîn Cijen
„Poporul chinez apreciază mult 
o asemenea colaborare priete
nească. Ea contribuie la realiza
rea unui avînt general al cauzei 
socialismului în țările noastre. 
Dorim să depunem toate efortu
rile pentru a dezvolta și pe 
viitor asemenea relații“.

In continuare vorbitorul a de
clarat „Romînia este un membru 
de nădejde al lagărului socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică. 
Ea a adus o contribuție însem
nată la consolidarea unității ță
rilor socialiste". Pin Cijen a sub
liniat politica consecventă de

pace a Romîniei precum și efor
turile ei neobosite pentru promo
varea Înțelegerii între popoare.

„Atît poporul chinez cît și cel 
romîn — a spus în continuare 
Pîn Cijen — sprijină întrutotul 
propunerile de pace făcute recent 
de Uniunea Sovietică și între
prind eforturi susținute pentru 
traducerea în viață a acestor im
portante propuneri, care sînt de 
natură să ducă la slăbirea încor
dării internaționale“.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
importantele realizări obținute de

Romînia în construirea socialis
mului. El a urat poporului ro
mîn noi succese și i-a mulțumit 
pentru ajutorul frățesc dat Chi
nei în construcția economică. In 
încheiere primarul orașului Pekin 
și-a exprimat deplina convingere 
că vizita delegației romîne „va 
contribui la dezvoltarea continuă 
a prieteniei și colaborării frățești 
între cele două popoare, la întă
rirea solidarității dintre țările 
socialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică și la cauza măreață a 
apărării păcii în întreaga lume“.

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
Este pentru noi o deosebită cu Uniunea Sovietică reprezintă 

bucurie și cinste — a spus tova- pentru țările care-1 alcătuiesc ga
ranția independenței și progresu
lui lor pe calea socialismului, el 
reprezintă în același timp un 
sprijin de neclintit al popoare
lor care luptă pentru independen
ță, al tuturor popoarelor și forțe
lor apărătoare ale păcii. Victo
riile epocale obținute de Uniunea 
Sovietică în dezvoltarea tehnicii, 
științei și a întregii economii, 
precum și realizările de seamă 
a'e R. P. Chineze și ale celorlalte 
țări socialiste demonstrează că 
în întrecerea pașnică între cele 
două sisteme, câștigătoare incon
testabilă va fi orînduirea care își 
afirmă zi de zi superioritatea — 
orînduirea socialistă.

Țările lagărului socialist sînt 
puternice nu numai prin succese
le lor economice, dar mai ales 
prin unitatea lor politică și ideo
logică. Consfătuirile reprezentan
ților partidelor comuniste și 
muncitorești care au avut loc in 
noiembrie 1957 la Moscova au 
prilejuit o nouă demonstrație u- 
riașă a coeziunii tot mai strînse 
a lagărului socialist și au dat un 
nou avînt întregii mișcări comu
niste și muncitorești internațio
nale.

R. P. Romînă și R. P. Chineză 
sînt adine interesate în menți
nerea și consolidarea păcii. Ele 
duc o politică fermă de coexis
tență pașnică și de colaborare cu 
toate țările, indiferent de orindui- 
rea lor socială și de stat.

încetarea neîntîrziată a expe
riențelor cu armele nucleare, ca 
prim pas spre interzicerea folosi
rii acestor arme, spre înfăptuirea 
dezarmării, constituie o revendi
care a tuturor popoarelor. Hotă
rîrea Uniunii Sovietice de a înce
ta în mod unilateral experiențele 
cu arma nucleară a produs un u- 
riaș ecou mondial. Această hotă
rîre este salutată de întreaga o- 
menire ca o măsură de excepțio
nală însemnătate în lupta pentru 
preîntîmpinarea unui război ato
mic, pentru apărarea păcii.

Cît de muilt contrastează a- 
ceasta măsură cu poziția State
lor Unite care au hotărît recent 
să înceapă noi experiențe atomi
ce ! Sperăm totuși că în cele din 
urmă cercurile conducătoare din 
acele țări occidentale care dispun 
de arme nucleare vor ține seamă

rășul Chivu Stoica — de a ne a- 
fla în mijlocul cetățenilor capita
lei marii Republici Populare 
Chineze. Pekinul poate fi mindru 
pe bună dreptate atît de aportul 
prețios pe care l-a adus in dez
voltarea culturii milenare a po
porului chinez, cit și de puterni
cele sale tradiții revoluționare. 
Aici, în Pekin s-a născut „Miș
carea din 4 mai 1919“ care a în
scris o pagină glorioasă în lupta 
poporului chinez pentru libertate. 
Citeva decenii mai tîrziu orașul 
dv. a fost primul oraș al R. P. 
Chineze care a înregistrat o vic
torie decisivă în transformarea 
socialistă a proprietății 
mijloacelor de producție.

Vedem aici că alături 
numentele făurite de-a 
vremurilor de înaintașii 
Înalță nenumărate fabrici, școli, 
spitale, instituții de știință și ar
tă, locuințe, construite în decurs 
de cițiva ani. Pekinul este un 
simbol elocvent al vredniciei, ta
lentului și marilor aptitudini 
creatoare ale poporului chinez, o 
imagine vie a ovilitului în cons
trucție care a cuprins întreaga 
dumneavoastră țară.

Lung și glorios este drumul de 
lupte revoluționare parcurs de e- 
roicul popor chinez călăuzit cu 
fermitate și înțelepciune de parti
dul său comunist. El a nimicit 
dominația imperialismului, feuda
lismului și capitalului birocratic. 
După instaurarea puterii populare 
tn China, Partidul Comunist Chi
nez strîns legat de mase, urmat 
de ele cu dragoste și încredere, a 
făurit o puternică unitate a în
tregului popor însuflețindu-1 și 
organizîndu.l în vederea înfăp
tuirii marelui ideal — socialis
mul.

Cu mard satisfacție prietenii 
de pretutindeni ai Chinei popu
lare văd că poporul chinez, după 
ce a refăcut economia ruinată de 
război, învKigînd numeroase 
greutăți, a pornit la transforma
rea țării saie într-o mare putere 
industrială socialistă și cu o a- 
gricultură dezvoltată. In țara dv. 
au avut loc transformări revolu
ționare profunde care au dus la 
realizarea în linii generale a re
voluției socialiste în domeniul 
proprietății asupra mijloacelor de 
producție. Totodată prin mișca
rea pentru reglementarea stilului 
in muncă și împotriva elemente
lor de dreapta ați obținut o vic
torie hotărttoare și pe frontul 
ideologic și politic.

In continuare, tovarășul Chivu 
Stoica a arătat că și poporul ro
mîn își îndreaptă toate eforturile 
spre dezvoltarea economiei națio
nale și a culturii sale, spre con
tinua ridicare a nivelului său de 
.trai.

In dobindlrea succeselor mun
cii pașnice din țările noastre — 
a spus In continuare tovarășul 
Chivu Stoica — ca Și din toate 
țările socialiste un rol important 
îi au relațiile de colaborare și 
într-ajutorare frățească existente 
între ele. Poporul romîn știe din 
proprie experiență că ajutorul 
frățesc primit din partea Uniunii 
Sovietice, colaborarea strînsă cu 
R. P. Chineză și celelalte țări so
cialiste au înlesnit mult opera de 
construcție socialistă în țara 
noastră. Tot mai bogate în roade 
sînt legăturile economice și cul
turale dintre R. P. Romînă și 
R. P. Chineză; volumul schimbu
rilor comerciale între țările noa
ste a crescut an de an. Totodată 
în dorința sinceră de a împărtăși 
una alteia cît mai mult din expe
riența dobîndită în construcția 
socialistă, de a face ca această 
experiență să constituie un bun 
comun al ambelor popoare, țările 
noastre lărgesc necontenit schim
burile tehnico-științifice, ajutîn- 
du-se reciproc cu documentație, 
specialiști în diferite ramuri ale 
economiei.

Popoarele noastre sînt unite 
pentru totdeauna. Ele sînt hotărî- 
le să întărească neîncetat legă
turile lor frățești în interesul 
construcției socialiste, al păcii și 
prieteniei între popoare.

Sîntem convinși că vizita noa
stră în țara dv., convorbirile cu 
conducătorii dv. vor aduce o nouă 
contribuție la întărirea și dezvol
tarea legăturilor între țările și 
popoarele noastre. Țările noastre 
fac parte din marele și puterni
cul lagăr socialist. Aceasta con- 
stituie pentru ele un inepuizabil 
izvor de putere și securitate. La
gărul țărilor socialiste în frunte

asupra

de mo- 
lungul 
dv. se

Un act istoric umanitar“

de voința maselor populare care 
cer imperios încetarea experien
țelor cu arme nucleare.

Țara noastră împreună cu alte 
țări iubitoare de pace se pronun
ță cu fermitate pentru înfăptu
irea unor asemenea măsuri me
nite să asigure slăbirea încordă
rii internaționale cum sînt; crea
rea unor zone denuclearizate în 
Europa și Asia, desființarea 
blocurilor militare și lichidarea 
bazelor militare, lărgirea legătu
rilor economice și culturale inter
naționale.

In zilele noastre singura poli-in zilele noastre singura poli
tică justă, realistă, este coexis
tența pașnică, care presupune nu 
politica „de pe poziții de forță", 
ci înțelegerea internațională, so
luții de natură să slujească inte
reselor de pace și securitate ale 
tuturor popoarelor, lată de ce 
propunerile Uniunii Sovietice cu 
privire Ia convocarea conferinței 
ia nivelul cel mai înalt se bucură 
de adeziunea maselor largi popu
lare de pe întregul glob. Noi cre
dem că există condiții pentru ca 
o astfel de conferință să aibă lcc 
neîntîrziat și să dea rezultate po
zitive.

In cadrul forțelor sociale care 
luptă pentru pace, R. P. Chineză 
reprezintă un factor de excepțio
nală însemnătate. Tot mai impor
tant este rolul R. P. Chineze, 
mare putere mondială ; sporesc 
necontenit prestigiul și influența 
ei în lume. In Asia și în întrea
ga lume ea se afirmă ca un pu
ternic factor de pace, ca o luptă
toare fermă pentru coexistență 
pașnică, împotriva colonialismu
lui și pentru independența și su
veranitatea popoarelor. Rezolva
rea marilor probleme internațio
nale este de neconceput fără R.P. 
Chineză. Manevrele cercurilor im
perialiste menite să perpetueze 
situația anormală în care R. P. 
Chineză este lipsită de locul le
gitim în Organizația Națiunilor 
Unite nu poate decît să prejudi
cieze acestei organizații. Este e- 
vident că unei astfel de situații 
trebuie să i se pună capăt ți 
R. P. Chineză să-și ocupe locul 
ce i se cuvine de drept în Orga
nizația Națiunilor Unite.

Toată lumea știe că pe planeta

noastră există o singură Chină 
— R. P. Chineză. Dar iată că 
cercurile imperialiste vor să scor
nească existența a „două Chine“. 
In felul acesta amintitele cercuri, 
îndeosebi din Statele Unite, vor 
să permanentizeze ocupația lor 
armată asupra Taivanuilui, care 
este un străvechi teritoriu chinez. 
Este astfel vorba de un amestec 
fățiș în treburile interne ale po
porului chinez. Guvernul și po
porul romîn susțin cu hotărîre 
poziția R. P. Chineze în ceea ce 
privește eliberarea Taivanului.

Guvernul și poporul romîn sa
lută totodată cu satisfacție impor
tanta inițiativă care a dus ia ho
tărîrea voluntarilor chinezi de a 
se retrage din Coreea și care a- 
duce un aport de seamă la cauza 
reunificării pașnice a Coreei, 
la slăbirea încordării în Extremul 
Orient și în lume. Acum e rîndul 
Statelor Unite și al celorlalte țări 
care au trupe în Coreea de sud 
să procedeze la retragerea lor.

Înainte de a sosi în China, de
legația noastră guvernamentală 
a vizitat și alte țări din Asia — 
India, R. D. Vietnam, Uniunea 
Birmană, Convorbirile duse cu 
conducătorii guvernelor acestor 
țări ne-au întărit convingerea că 
poziția țărilor socialiste și aceea 
a numeroase țări nesccialiste din 
Asia coincide în astfel de pro
bleme fundamentale ca promo
varea principiilor coexistenței paș
nice, lupta împotriva colonialis
mului, apărarea independenței și 
suveranității popoarelor, menți
nerea și consolidarea păcii. Fap
tele arată că se întărește necon
tenit solidaritatea și colaborarea 
în țările vastei zone a păcii, în 
lupta pentru preîntîmpinarea pri
mejdiei unui nou război, pentru 
victoria în lumea întreagă a poli
ticii de coexistență pașnică.

In încheierea cuvîntării sale, 
tovarășul Chivu Stoica a mulțu
mit pentru primirea care a fost 
făcută delegației și a transmis 
urarea sinceră a poporului romîn 
ca poporul chinez să obțină suc
cese tot mai mari în construirea 
socialismului, în lupta pentru a- 
părarea păcii.

★
Mitingul a fost urmat de un 

bogat program de cîntece și dan
suri.

La fabrica de lămpi electronice din Pekin
PEKIN 3 (De la trimisul spe

cial Agerpres). — Dincolo de 
poarta de răsărit a glorioasei ca
pitale chineze Pekin șerpuiește 
noua șosea ce leagă orașul de 
marele și modernul aeroport con
struit în ultimile luni. Intr-o fo
stă suburbie, astăzi cartier al Pe
kinului, la capătul unei străzi in 
care viața pare să se fi retras 
discret în dosul zidurilor cenușii, 
apar deodată siluetele masive ale 
unor construcții noi. Este una din 
numeroasele întreprinderi indu
striale moderne construite în tim
pul regimului democrat-popular. 
Sîntem la fabrica de lămpi elec
tronice.

Tovarășii Chivu Stoica, Emil 
Bodnăraș, Avram Bunaciu și 
Theodor Rudenco au vizitat joi 
dimineața această importantă uni
tate industrială a capitalei R. P. 
Chineze. Primiți cu multă căldură 
de muncitori și de conducerea în
treprinderii, înalții oaspeți au as
cultat cu interes explicațiile cu 
privire la procesul de producție 
și au vizitat principalele sale sec
toare.

Fabrica a Intrat în funcțiune în 
1956 și produce astăzi în serie 
diferite tipuri de lămpi electro
nice. Oaspeții au parcurs rînd 
pe rînd hale și secții pentru fabri
carea filamentului, a tuburilor de 
transmisie, secții de verificare și 
asamblare, de încercare a tempe
raturii și umidității etc., care o- 
cupă astăzi o suprafață de 80.000 
de m. pătrați și care urmează să 
crească pînă la sfîrșitul celui de
al doilea plan cincinal la 130.000 
m. pătrați. Pretutindeni muncito
rii au înconjurat cu dragoste și 
respect pe conducătorii romîni cu 
care au discutat îndelung și prie
tenește.

★
delegației și persoa- 
îi însoțesc au fost 
la dejunul oferit de 

Ciu En-lai într-unul din cele mai 
vechi și pitorești localuri din 
Pekin. („Cen Cin-ti“ ceea ce în 
traducere însemnează locul de în- 
tîlnire al oamenior virtuoși);

După dejun tovarășii Chivu

Membrii 
nele care 
invitați joi

Stoica, Emil Bodnăraș, Avram 
Bunaciu și Theodor Rudenco au 
fost primiți de Ciu De, vicepreșe
dinte al R. P. Chineze și Liu 
Șao-ți, președintele Comitetului 
permanent al reprezentanților 
populari din întreaga Chină. Au

luat parte la întrevedere Cen Iun, 
Cen I, Li Fu-ciun, locțiitori ai 
premierului Consiliului de stat al 
R. P. Chineze, Go Mo-jo, Li Ci- 
sen și Pîn Cijen, vicepreședinți ai 
Comitetului permanent al Adună
rii reprezentanților populari.

Spectacol de gală
PEKIN 3. De la trimisul special 

Agerpres: Joi seara ministrul 
Culturii al R. P. Chineze a ofe
rit în sala de festivități a Adu
nării Reprezentanților Populari 
pe întreaga Chină un spectacol 
de gală în cinstea delegației gu
vernamentale a R. P. Romîne în 
frunte cu tovarășul Chivu Stoica. 
Cu acest prilej a fost prezentată 
opera „Fata cu părul cărunt“.

Au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, Emil Bodnăraș, Avram 
Bunaciu și Theodor Rudenco.

Din partea chineză au partici
pat Ciu En-lai, premierul Consi
liului de stat, Pîn Cijen, vicepre
ședintele Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților 
Populari pe întreaga Chină, Hși 
Ciun-Șun, secretar general al 
Consiliului de stat, Liu Tsi-min, 
adjunct al ministrului Culturii.
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BUDAPESTA 3 (Agerpres). — 
Federația Mondială a Tineretu
lui Democrat a dat publicității o 
declarație în care se spune :

F. M. T. D. salută cu mare bu- 
curio și sprijină cu căldură Ho
tărîrea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. în problema încetării uni
laterale Ca către Uniunea Sovie
tică a experiențelor cu armele ato
mică și cu hidrogen.

Această hotărîre este un act is
toric și umanitar, o însemnată ac
țiune pe calea salvării omenirii de 
primejdia unui război termonu
clear de exterminare, a salvării de 
îngrijorarea pentru soarta păcii, 
pentru soarta generațiilor viitoare.

Nu ne îndoim că această măsură 
a Uniunii Sovietice va fi sprijinită 
în unanimitate de milioanele de 
tineri și tinere din toate țările și
TI v i

de marea majoritate a organiza
țiilor de tineret de diferite convin
geri care luptă neobosit împotriva 
primejdiei unui război atomic.

F. M. T. D„ care do mulți ani 
cere interzicerea armei atomice, 
exprimind părerea și speranțele ti
neretului iubitor de pace, așteaptă 
ca guvernele S.U.A. și Marii Bri
tanii să urmeze acest exemplu 
bil al Uniunii Sovietice și să 
ceteze și ele experiențele cu 
mele atomică și cu hidrogen.

F. M. T. D. consideră că gu
vernele celorlalte țări trebuie să 
facă de asemenea totul pentru în
făptuirea politicii dezarmării în
deosebi a dezarmării atomice. In 
legătură cu aceasta F.M.T.D. 
condamnă hotărîrea Bundestagu- 
lui de a înzestra armata Republicii 
Federale Germane cu arma ato-

no- 
în- 
ar-

mică. O asemenea politică duce la 
agravarea încordării internațio
nale, la sporirea primejdiei unui 
război atomic.

F.M.T.D. cheamă tineretul din 
toate țările, de toate naționalită
țile, să desfășoare cu o forță nouă 
lupta pentru încetarea experien
țelor atomice și termonucleare de 
către toate țările, pentru interzi
cerea totală și scoaterea din arma
mentele statelor a acestor arme de 
exterminare în masă.

suplimentare de război
WASHINGTON 3 (Agerpres). 

— TASS transmite : Președintele 
Eisenhower a cerut Congresului 
să sporească bugetul S U.A. pe 
exercițiul financiar 1858—1959 cu 
1 455.747.000 dolari pentru înde
plinirea programelor militare.

Alocările suplimentare prevăd : 
comenzi de proiectile-rachetă, a- 
vioané și submarine cu proiectile 
balistice rachetă, accelerarea rit
mului și lărgirea programelor în 
domeniul cercetărilor științifice și 
AL EXPERIENȚELOR, precum 
șl aducerea unor modificări pro
gramelor militare cărora li se atri
buie o mare importanță.

„îndepărtare
Un articol de

NEW YORK 3 (Agerpres).— 
TASS transmite: Intr-un ar
ticol intitulat „îndepărtare de 
realitate“ Walter Lippman, 
comentatorul ziarului „New 
York Herald Tribune“, arată 
că calificarea de către secreta
rul de stat Dulles a hotărîrii 
Uniunii Sovietice cu privire 
la încetarea experiențelor cu 
armele atomice și cu hidrogen 
drept „un truc propagandistic 
dibaci și lipsit de conținut“ 
reprezintă „O FORMA PERI
CULOASA DE ÎNDEPĂRTA
RE DE LA REALITATEA 
CRUDA A SITUAȚIEI IN
TERNAȚIONALE“.

„Această apreciere, scrie 
Lippman, se bazează pe ideea 
că numeroasele noastre insuc
cese și scăderea influenței 
noastre s-ar explica nu prin 
lipsurile politicii noastre, ci 
prin marea superioritate a 
Uniunii Sovietice în domeniul 
propagandei. Cu alte cuvinte, 
dacă mărfurile noastre nu 
găsesc cumpărători, de vină 
nu este calitatea mărfurilor, 
ci ambalajul și reclama...

Să examinăm de pildă pro
blema experiențelor nucleare, 
despre care a vorbit dl. Dulles. 
El a arătat că Uniune i Sovie
tică abia a terminat seria ci 
de experiențe, în timp ce noi 
ne pregătim pentru a efectua 
o serie de experiențe în primă
vara și vara aceasta. Trucul 
sovietic, afirmă el, constă în 
aceea că rușii anunță înceta
rea experiențelor de care r,u 
vor avea nevoie o anumită bu
cată de timp și speră totodată 
să ne împiedice de a efectua 
experiențele noastre de care 
avem foarte mare nevoie.

Acest truc este oare atît de 
greu de dezvăluit ? Cel mai 
simplu ar fi sâ declarăm că 
atunci cînd, la fel ca șl Uniu
nea Sovietică, ne vom termina 
experiențele, nu vom face alte
le cu condiția ca Uniunea So
vietică să nu le reia nici ea. 
Lumea nu este atît de mărgi
nită ca să nu înțeleagă logica 
unui astfel de răspuns.

Noi însă nu-1 putem da, 
pentru că pozițiile noastre în 
lume nu se bazează decît pe 
puterea de intimidare a ar
mei nucleare... Abolirea armei

W. Lippman
nucleare face doar cu totul 
imposibilă intimidarea strate
gică cu ajutorul unei rețele 
de alianțe, pe care ne-am an
gajat să le susținem.

Acesta este adevăratul mo
tiv pentru care propaganda a- 
mericană este atît de inefica
ce. Dacă nu putem să ne revi
zuim politica și nici nu inten
ționăm *să facem acest lucru, 
Dulles ar trebui să fie sincer 
și să declare lumii că nu pu
tem înceta experiențele, pen
tru că nu putem distruge ar
ma nucleară fără să aducem 
modificări radicale politicii 
noastre externe“. Lippman sub
liniază că masele largi popu
lare nu acceptă ficțiunile pro
pagande! americane, „iar con
ducătorii bine informați ai o- 
piniei publice știu că acestea 
sînt ficțiuni și nu cred în ele. 
Iată de ce propaganda noastră 
lucrează atît de prost“.

de realitate
Ciuperci 
atomice

TRUSTMANUL: — Ce au contra lor, sînt doar comestibile: 
pe mine astea mă hrănesc !...

Desen de EUG. TARU
—<><><>■00 —

Ziarul englez „Birmingham Post“

Un început foarte rodnic
LONDRA 3 (Agerpres). — 

Toată presa britanică continuă 
să comenteze hotărîrea Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. cu privire 
la încetarea experiențelor cti ar
ma nucleară de către Uniunea 
Sovietică. O serie de ziare salută 
această hotărîre și critică reac-

ția negativă manifestată în anu
mite cercuri din Occident. Ziarul 
„Birmingham Post“ critică ve
hement poziția negativă adop
tată de Departamentul de Stat 
al S.U.A. El scrie că propune
rea sovietică „ar putea constitui 
un început foatre rodnic pentru

lucrări în domeniul dezarmării, 
problemă în care este interesată 
întreaga omenire. Hotărîrea so
vietică trebuie salutată pentru 
posibilitățile pe care le deschide“.

Ajutorul tehnico-științîfic acordat de U.R.S.S. 
țărilor slab dezvoltate

VIENA 3 (Agerpres). — La 2 
aprilie L. M. Zameatin, reprezen
tantul permanent adjunct al 
U.R.S.S. de pe lîngă Agenția inter
națională pentru energia atomică, 
a vizitat pe S. Cole, directorul ge
neral al Agenției, și i-a remis scri
sori referitoare la contribuția po 
viitor a Uniunii Sovietice la aju
torarea tehnico-științifică a țărilor 
slab dezvoltate — membre ale 
Agenției.

In prima din aceste scrisori se 
anunță că Uniunea Sovietică re
partizează 20—30 specialiști con-

sultanți cu o înaltă calificare pen
tru ajutorarea temporară a state
lor membre ale Agenției.

In celelalte două scrisori se ara
tă că U.R.S.S. este gata să acorde 
ajutor în pregătirea de specialiști 
în domeniul energiei atomice ță
rilor membre ale Agenției.

Uniunea Sovietică este gata să 
primească în anul universitar 
1958—1959 pe termen între cinci 
pină la șase ani 40—45 studenți 
pentru studii in principalele spe
cialități atomice.

Tratativele între delegațiile 
Uniunii Sovietice și R. P. Ungare

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 2 aprilie, la sediul Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar au început 
tratative între delegațiile de

In fotografie: Lucrările de împădurire din provincia Chinghai făcute de Liga tinerilor comuniști 
din orașul Sinlng (R. P. Chineză)

partid și guvernamentale ale 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Ungare.

Din partea sovietică participă 
la tratative: N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. ; F. R. Kozlov, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. și prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.; 
A. A. Gromîko, membru al C.C. 
al P.C.U.S. și ministru al Aface
rilor Externe al U.R.S.S.; V. V. 
Grișin, membru al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
Uniunea Sovietică ; P. E. Șelest, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Kiev al P.C. din Ucraina; 
A. P. Boikova, membru în Comi
sia Centrală de Revizie a P.C.U.S-, 
al doilea secretar al Comitetului 
orășenesc Leningrad al P.C.U S.; 
E. I. Gromov, membru supleant 
al C.C, al P.C.U.S., ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Ungaria.

Din partea ungară la tratative 
participă: Jănos Kădâr, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar;, dr. Ferenc Miinnich, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, președintele guvernu
lui revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc ungar; Jeno Fok, membru 
în Biroul Politic al C.C. al 
P.M.S.U., secretar al C.C. al 
P.M.S.U.; Qyula Kâllaî, membru

în C.C. al P.1MS.U., secretar al 
C.C. al P.M.S.U.; Kâroly Kiss, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M S.U., secretar al C.C. al 
P.M.S.U.; Gyorgy Marosăn, 
membru în Biroul Politic a.l C.C. 
al P.M.S.U., secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Miklos Somogyi, mem
bru în Biroul Politic al C.C. al 
P.M.S.U. ; Endre Sik, ministrul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Ungare.

Delegațiile au avut un schimb 
de păreri în problemele care in
teresează cele două părți. In 
timpul tratativelor s-a manifestat 
deplina unitate de vederi în toa
te problemele.

Tratativele s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

★
BUDAPESTA 3 (Agerpres). — 

La 3 aprilie, ora 12, în clădirea 
Adunării de Stat a Republicii 
Populare Ungare, în sala de șe
dințe a Consiliului de Miniștri au 
continuat tratativele dintre dele
gațiile de partid și guvernamen
tale ale Uniunii Sovietice și Re
publicii Populare Ungare.

in timpul tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie, a conti
nuat schimbul de păreri asupra 
problemelor politice, economice și 
culturale care prezintă interes 
pentru cele două părți. A avut loc 
de asemenea un schimb de păreri 
asupra problemelor actuale ale 
situației internaționale.
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Ungariei de sub jugul
fascist

Ședința solemnă 
de la Budapesta

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — 
In seara zilei de 3 aprilie a avut 
loc la Teatrul de Operă , din 
Budapesta ședința solemnă în
chinată celei de-a 13-a aniversări 
a eliberării Ungariei de sub jugul 
fascist.

In sala teatrului se aflau re
prezentanți ai opiniei publice din 
Budapesta — fruntași în muncă, 
oameni ai științei și culturii, re
prezentanți ai armatei populare 
ungare, ai organizațiilor obștești, 
șefii și membri ai reprezentanțe- 

....... . la 
și

lor diplomatice acreditați 
Budapesta, ziariști ungari 
străini.

La masa prezidiului au luat 
JSnos Kâdăr, prim secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Istvan Dobi, 
președintele Consiliului Preziden
țial al R. P- Ungare, Ferenc Mun- 
nich, președintele guvernului re
voluționar muncitoresc țărănesc 
ungar și alți conducători ai par
tidului și guvernului Republicii 
Populare Ungare. Au luat loc de 
asemene® în prezidiu membrii de
legației de partid și guvernamen
tale a Uniunii Sovietice în frun-, 
te cu N. S. Hrușciov, prim secre
tar al C.C. al P.C.U.S. și preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Adunarea a fost deschisă de 
Istvan Dobf.

Au luat cuvîntul Ferenc Mun- 
nich și N. S. Hrușciov.

*

loc

VARȘOVIA. — La sfîrșitul pri
măverii acestui an. Republica 
Populară Polonă va îi vizitată de 

juverna- 
-—;..........  Iugoslavia, în

Iosip Broz
aprilie, lo- 
condus pe 
Tevosian, 

activist de

o delegație de partid și gi 
mentală a R. P. F. Iugosk 
frunte cu președintele 
Tito.

MOSCOVA. — La 3 
cuitorii Moscovei au 
ultimul drum pe Ivan 
cunoscut om de stat și _____  __
partid, unul din organizatorii de 
seamă ai industriei grele sovie
tice, membru al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S.,* deputat în So
vietul Suprem, amabasadorul 
U.R.S.S. în Japonia.


