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In pag. 5-a;
• în numeroase mitinguri, oa

menii muncii din tara noastră își 
exprimă recunoștința față de 
Uniunea Sovietică, care a ho- 
tărît să înceteze experiențele cu 
armele nucleare.

In pag. 6-a:
• A 13-a aniversare a eliberă

rii Ungariei.
(Cuvîntările tovarășilor J. Kâdâr

ți N. S. Hruțciov, rostite la mi
tingul oamenilor muncii din Bu
dapesta).

• Vizita delegației guverna
mentale a R.P.R. in R.P. Chineză.

• Opinia publică mondială sa
lută hotărîrea istorică a Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

• Să înceteze Jocul iresponsa
bil cu armele nucleare.

a eliberării Ungariei

Consfătuirea pe tară 
a țăranilor si lucrătorilor 
din sectorul socialist al agriculturii

Recepția oferită
R. P. Ungare

Ambasadorul R. P. Ungare la 
București, Ferenc Keleti, a oferit 
vineri seara o recepție cu ocazia 
celei de-a 13-a aniversări a elibe
rării Ungariei.

La recepție au luat parte tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Constantin Pîrvulescu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
general colonel Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voi tec, Ion Gheorghe Mau- 
rer, Janoș Fazekaș, Alexandru 
Bîrlădeanu, Atanase Joja, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, acad. M, 
Ralea, Gheorghe Stoica, Florian 
Dănălache, Alexa Augustin, Gh. 
Diaconescu, Gh. IIossu, dr. Voinea 
Marinescu, Marcel Popescu, Ghi- 
zela Vass, Al. Lăzăreanu, Dionisie

de ambasadorul 
la București

lonescu, D. Diaconescu, conducă
tori ai instituțiilor centrale ți ai 
organizațiilor oamenilor munciij 
oameni de știință ți cultură, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști 
romini și străini.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Tovarășii Ferenc Keleti ți Gheor
ghe Gheorghiu-Dej au toastat pen
tru prietenia frățească dintre po
porul romîn și ungar, pentru uni
tatea de nezdruncinat a țărilor la
gărului socialismului în frunte cu 
Uniunea Sovietică, pentru pace și 
înțelegere între popoare.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Cuvîntarea ambasadorului

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

(Continuare. Începutul în „Scînteia tineretului" nr. 2769)

Tovarăși,

Consfătuirea noastră are loc într-o perioadă rfnd sectorul so
cialist al agriculturii capătă o greutate tot mai mare In ansam
blul producției agricole și al producției-marfă.

Deși între diferitele unități există deosebiri în ce privește gra
dul de dezvoltare a relațiilor de producție socialiste și multe fo
losesc încă în măsură neîndestulătoare marile posibilități și re
zerve ale modului de producție socialist, de pe acum extinderea 
luată de sectorul socialist își arată roadele pozitive în producția 
agricolă, oferind o bază trainică și tot mai largă pentru dezvol
tarea ei multilaterală și deschizînd îmbucurătoare perspective de 
viitor.

Acesta este rezultatul uriașei munci politice și organizatorice 
desfășurate de Partidul Muncitoresc Romîn, care a știut să aplice 
creator învățătura leninistă cu privire la cooperativizarea agri
culturii și să tragă învățăminte din bogata experiență sovietică, 
în condițiile specifice ale țării noastre și ale fazei de dezvoltare în 
care ne aflăm.

Muncind pentru lărgirea șl întărirea sectorului socialist al 
agriculturii, partidul îndrumă și organizează eforturile tuturor 
oamenilor muncii de la sate pentru a realiza, în următorii cîțiva 
ani, o serioasă sporire a producției agricole vegetale și animale 
în interesul ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc.

In cele ce urmează mă voi ocupa de unele din principalele 
•arcini ce ne revin în lupta pentru atingerea acestui obiectiv.

Căile sporirii producției agricole
’ Tovarăși,

In fața oamenilor muncii din agricultură stă sarcina deosebit 
de însemnată de a obține recolte bogate în vederea îmbunătățirii 
continue a aprovizionării populației cu produse agro-alimentare 
și a industriei cu materii prime agricole.

Directivele Congresului al II-lea al partidului cu privire la 
sporirea producției agricole prevăd mărirea suprafeței arabile a 
țării, folosirea deplină și cît mai economică a pămîntului.

In agricultură, pămîntul este principalul mijloc de producție.
In ultimii doi ani a fost redată agriculturii o suprafață de 

169.000 ha. teren agricol. Această suprafață poate și trebuie să 
fie mult lărgită, căci avem multe rezerve pentru sporirea te
renului arabil. In regiunile Craiova, București, Galați și Con
stanța au fost identificate peste 300.000 ha. pășuni naturale, slab 
productive, pe care în timpul verii nu găsești decît spini și scaieți

și care trebuie să fie desțelenite. Dacă 150.000 ha. din această 
suprafață se vor cultiva cu porumb pentru siloz, la o producție 
medie de 30.000 kg. la ha. se vor obține 4.500.000 tone porumb 
însilozat, cu care se vor putea hrăni 900.000 vite mari, iar dacă 
150.000 ha. se vor cultiva cu porumb pentru boabe, Ia o producție 
de 2.000 kg. în medie la ha. se vor obține 300.000 tone, cu care 
se vor putea îngrășa 600.000 porci- Sînt posibilități de a îndigui 
șl reda agriculturii cel puțin 100.000 ha. din lunca inundabilă a 
Dunării, în afară de terenurile îndiguite pînă acum, iar alte 100.000 
ha. pot fi cîștigate pentru agricultură prin îndiguirea și regula
rizarea celorlalte rîuri din țara noastră. Ce ar însemna cultivarea 
cu cereale a acestor terenuri fertile ne-o spun producțiile de po
rumb de peste 5.000 kg. la hectar obținute de către gospodăriile 
de stat Dunărea, Mănăstirea, Brateș ș.a. pe astfel de terenuri 
îndiguite.

Avem posibilitatea de a pune în valoare cel puțin 100.000 ha.

terenuri nisipoase din Oltenia, din nord-vestul și sud-vestul țării, 
prin fixarea nisipurilor mobile, prin cultivarea lor cu secară, lupin. 
cartofi, dar mai ales prin plantarea lor cu vii și pomi. Producțiile 
de 3.500—4.500 kg. struguri la ha. obținute de G.A.S. Piscul Sa- 
dovei și de țăranii din comunele Dăbuieni, Ianca ș.a. pe nisipurile 
din sudul regiunii Craiova ne arată ce venituri importante pot 
aduce pămînturile nisipoase dacă sînt luate în cultură.

Pămînturi'.e sărăturoase se întind în țara noastră pe 300.000 
ha., din care 70.000 ha. se găsesc în vestul țării. Prin lucrări de 
irigare, combinate cu drenare, prin folosirea amendamentelor cal- 
caroase, a gunoiului de grajd și a altor lucrări corespunzătoare, 
în scurt timp pot fi luate în cultură cel puțin 100.000 ha. din 
aceste terenuri, pe care se pot cultiva cu bune rezultate orezul, 
lucerna, sorgul, orzul, griul, sfecla de zahăr, floarea soarelui.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii și sfaturile populare tre
buie să privească cu toată seriozitatea problema extinderii supra
feței arabile și. pe baza unor studii amănunțite, să-și alcătuiască 
planuri reale, pe raioane și comune, cuprinzînd lucrările ce trebuie 
executate în fiecare an, pentru a reda agriculturii aceste terenuri.

Față de suprafața agricolă limitată, să nu risipim suprafețele 
arabile plantînd perdele de protecție, ci să ținem seamă că, în 
condițiile țării noastre, putem să combatem efectele negative ale

(Continuare în pag. 2-a)

R. P. Ungare,
In cuvîntul său ambasadorul 

R.P. Ungare, Keleti Ferenc, a spus 
printre altele

Orașele și satele Republicii 
Populare Ungare au îmbrăcat as
tăzi haină de sărbătoare. Mii șl 
mii de steaguri roșii și tricolore 
fîifiie în vîntul proaspăt al pri
măverii. Toată țara este în săr
bătoare și știm că acest lucru 
este împărtășit de întreaga ome
nire progresistă.

Acum 13 ani s-a pus capăt su
ferințelor poporului maghiar, pier
derilor enorme ale mijloacelor 
noastre materiale și ale valorilor 
artistice.

4 aprilie 1945 reprezintă sfîrșl- 
tul suferințelor războiului, prăbu
șirea regimului fascist, recîștiga- 
rea independenței țării, sfîrșitul 
unei perioade de multe secole în 
care poporul ungar a fost lipsit 
de drepturi. 4 aprilie a deschis 
calea spre construirea unei orîn- 
duiri noi socialiste superioare o- 
rinduirii capitaliste.

Scumpii noștri prieteni din 
Uniunea Sovietică s-au gîndit să 
umple paharul bucuriei prin tri
miterea la noi a eminentului lor 
conducător, care se bucură de un 
imens prestigiu in mișcarea mun-

Cuvîntarea

Keleti Ferenc
citorească Internațională, luptă
torul neînfricat pentru prin
cipiile comunismului și ale 
păcii, tovarășul Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov și colaboratorii 
săi. Oamenii sovietici, eliberato
rii poporului nostru ți ai alter 
popoare nu ne-ar fi putut oferi o 
onoare și o bucurie mai mare.

R. P. Ungară luptă pentru 
menținerea păcii ți prieteniei 
cu popoarele ți guvernele altor 
orînduiri sociale. Sîntem convinși 
de justețea ideii pe care o pro
pagăm : războiul dintre po
poare ți între țări poate fi 
evitat. Tocmai pentru aceasta 
salutăm propunerile guvernului 
Uniunii Sovietice pentru menține
rea păcii ți a rezolvării pe cale 
pațnică printr-o conferință la cel 
mai înalt nivel a principalelor 
probleme internaționale. Tocmai 
pentru aceasta poporul nostru 
condamnă politica care ațîță la 
un război rece ți care este în 
contradicție cu interesele omeni
rii iubitoare de pace.

In continuare Keleti Ferenc a 
spus : Populația acelor țări, care 
urmînd principiile marelui Lenin 
și bucurîndu-se de sprijinul per- 

(Continuare în pag. 5-a)

tovarășului

Simplu, firesc, 
pasionant

Gh. Gheorghiu-Dej

Ședința din 4 
aprilie

Vineri dimineață au continuat 
lucrările consfătuirii pe țară a ță
ranilor și lucrătorilor din sectorul 
socialist al agriculturii, convocată 
de C.C. al P.M.R. și Consiliul de 
Miniștri al R.P. Romîne; au înce
put discuțiile la expunerea prezen
tată de tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej în prima zi a consfătuirii.

La lucrările ședinței de dimi
neață au luat parte tovarășii : 
Gheorghe Glieorghiu-Dej, Alexan
dru Moghioroș, Constantin Pîrvu- 
lescu, Leonte Răutu, Vladimir 
Gheorghiu, Ion Cozma.

Prima parte a ședinței a fost 
prezidată de tovarășul Constantin 
Pîrvulescu, iar cea de-a doua de 
Iov. Vasile Vîlcu, prim secretar al 
Comitetului regional Constanța al 
P.M.R.

Au luat cuvîntul Gheorghe Goi
na, președintele gospodăriei agri
cole colective „Viață nouă“ din 
comuna Sîntana, raionul Criș, re
giunea Oradea, Triță Făniță, direc
torul gospodăriei agricole de stal 
Dragalina, raionul Călărași, re
giunea București, Gheorghe Dop, 
secretar al Comitetului regional 
Craiova al P.M.R., Ion Enescu, in
giner agronom din gospodăria a- 
gricolă colectivă Hălchiu, raionul 
Codlea, regiunea Stalin, Vasile 
Ufu, președintele întovărășirii din 
comuna Ilîrtiești, raionul Muscel, 
regiunea Pitești, Ion Lascu, vice
președinte al Sfatului popular re
gional Hunedoara, Petre Culețn, 
brigadier în gospodăria agricolă 
colectivă Palazu Mare, regiunea 
Constanța, Ion Negoiță, președin
tele gospodăriei agricole colective 
Pechea, regiunea Galați, Maria 
Siroveanu, șefa secției agricole a 
sfatului popular raional Oltenița, 
regiunea București, Nicolae Dușa, 
directorul S.M.T. Țăndărei, regiu
nea Constanța și Varga Emeric, 
președintele gospodăriei agricole 
colective Mitrești, raionul Tg. Mu
reș, Regiunea Autonomă Maghiară.

Ședința de după amiază a fost 
condusă in prima parte de Eroul 
Muncii Socialiste Vasile Voichiță, 
iar în partea a doua de tov. Gheor
ghe Maftei, președintele gospodă
riei agricole colective Țibucani, 
raionul Tg. Neamț. Au luat în con
tinuare cuvîntul tov. Vasile Do- 
brinți, președintele întovărășirii 
agricole din comuna Canar, raio
nul Șirnleu, regiunea Oradea, Ni
colae Hudițeunu, președintele gos
podăriei agricole colective „f i- 
liman Sîrbu“ din comuna Co
muna, regiunea Constanța, Ra
du Cristea, președintele gospo
dăriei agricole colective din 
comuna Slobozia Mîndra, regiunea 
București, Mihai Tiron, vicepre
ședinte al Sfatului popular regio
nal lași, Gheorghe Ruiu, președin-

(Continuare In jn*.

Discuții la expunerea prezentată 
de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej

Cuvîntarea tov. Gheorghe Goina,
președintele gospodăriei agricole colective 

„Viafă nouă" din comuna Sîntana, raionul Criș, 
regiunea

Am ascultat cu atenție rapor
tul prezentat în fața consfătuirii 
de către tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al 
C.C. al P.M.R., și vreau să spun 
de la bun început că sînt întru 
totul de acord cu problemele pe 
care le-a ridicat.

Vreau să vortiesc pe scurt 
despre felul cum ne-am ocupat 
noi de întărirea economico-orga- 
nizatorică a gospodăriei noastre. 
Numărul familiilor a ajuns la 
503, suprafața gospodăriei la 
2.300 ha. teren agricol, fondul de 
bază are o valoare de 3.671.000 
lei.

Brigăzilor de cîmp li s-a repar 
tizat terenul pe toată durata aso- 
lamentului, precum și toate mij
loacele și forțele de muncă nece
sare. In vederea mobilizării tu
turor membrilor la realizarea 
sarcinilor de producție noi £m a 
plicat sistemul de retribuire su
plimentară a muncii. Pentru 
munca depusă colectiviștii au pri
mit ca plată suplimentară urmă
toarele : g-rîu 57.000 kg., orz 
22.000 kg, zahăr 5.000 kg., pre
cum și suma de 129.400 lei.

Este știut de toată lumea că 
nu se poate face agricultură ra
țională fără creșterea animalelor, 
jje aceea și noi am acordat a- 
tenți-a cuvenită acestei ramuri. 
Pe primul plan a fost asigurarea 
bazei furajere, buna organizare 
a muncii la ferme, creșterea ani
malelor din rase productive, hră 
nirea lor în raport cu producția 
și greutatea lor.

In prezent avem 132 capete 
taurine din care 61 vaci de lapte. 
564 capete porcine, din care (>»•■ 
scroafe, 1.200 capete ovine, 7J0 
păsări și 100 colonii de albine.

Anul trecut am realizat urmă 
toarele producții medii : lapte de 
vacă 2108 litri, lapte de oaie 41 
litri, 18,8 purcei de fiecare scroa
fă.

Noi am vîndut statului în 1957 
pe bază de contract 43 taurine, 
130 ovine, 59.700 litri de lapte de 
vacă, 2.750 kg. lînă, 313.000 kg. 
cereale și alte produse agricole.

In total veniturile bănești au 
fost de 3.069.681 lei, din care 
peste 80 la sută din veniturile 
bănești fiind realizate In urma

Oradea
vînzărilor făcute către stat, pe 
bază de contract.

Veniturile bănești realizate 
ne-au permis ca să acordăm tri
mestrial avansuri bănești mem
brilor gospodăriei și să ridicăm 
valoarea zilei-muncă la 40 lei.

In ultimii ani peste 200 colec
tiviști și-au făcut case și 300 co
lectiviști și-au cumpărat vaci de 
lapte.

In momentul de față raionul 
nostru Criș este cooperativizat în 
proporție de 72 la sută, iar co
muna noastră de peste 98 la 
sută.

Datorită veniturilor bănești ale 
gospodăriei am putut face în a- 
fară de grajduri, saivane și ma

gazii, silozuri, uscătorie de cerea
le, casă de odihnă etc.

Un rol important în executarea 
construcțiilor obștești și a case
lor de locuit pentru membrii l-a 
avut brigada noastră de cons
trucții. Brigada de construcții lu
crează pe bază de norme apro
bate de adunarea generală, pla
ta făcîndu-se în zile-muncă atît 
pentru lucrările obștești cît și 
pentru ale membrilor. Menționăm 
că plata în zile-muncă pentru 
construcțiile membrilor se face 
prin reținerea din zilele-muncă 
ale membrilor respectivi, drept 
plata meșterilor.

Pe lîngă aceste realizări noi 
am întîmpinat și unele greutăți 
pe care vreau să vi le arăt și dv. 
Materialul lemnos repartizat gos
podăriei noastre s-a primit 
multe cazuri numai pe hîrtie

în
sau

Ieri, la orele 8,30, au în
ceput discuțiile generale ale 
consfătuirii. Președinți de gos
podării colective, ingineri, cres
cători de animale coborîți din 
creierii munților sau veniți din 
stepa dobrogeană, pescari din 
deltă, mecanizatori iscusiți, oa
meni cu mîinile bătucite de 
muncă, urcă rînd pe rînd la 
tribună. Simplu, firesc, pasio
nant, vorbitorii își împărtășesc 
experiența, fac propuneri, cer 
lămuriri. Sobrietate și entu
ziasm, precizie și mult, foarte 
mult simț de răspundere se de
gajă din cuvîntul vorbitorilor.

Alături de mine, intr-un fru
mos port național, stă o tinără 
colectivistă, utemista Ilucsa 
Lazăr dinlr-o comună din păr
țile Buzăului. Pe una din filele 
agendei ei am zărit o însem
nare laconică, dar deosebit de 
concludentă pentru învățăturile 
pe care ea le-a desprins din 
discuțiile purtate pînă acum în 
Consfătuire: „Important pen
tru întărirea economică a gos
podăriei: în prima adunare 
generală V.T.M. discutăm mă
surile pentru dezvoltarea secto
rului zootehnic, în primul rînd 
reînființarea fermei de vaci“. 
Aceasta este nota dominantă a

discuțiilor din această zi : în
tărirea economico-organizatori. 
că a sectorului socialist-coope- 
ratist din agricultură.

Consfătuirea este o tribună 
a unui larg schimb de expe
riență, a unei convingătoare 
demonstrații a marilor posibi
lități existente pentru întărirea 
economică a unităților socialist- 
cooperatiste din agricultură, 
pentru creșterea producției a- 
gricole-marfă, pentru creșterea 
veniturilor și a bunăstării 
membrilor lor.

Peste 3.000.000 lei fond de 
bază și 40 lei valoarea zilei- 
muncă. Cum pot fi infiptuiți 
asemenea indici ridicați ? O 
convingătoare demonstrație în 
această privință a făcut de la 
tribună Gheorghe Goina de la 
gospodăria colectivă din comu
na Sîntana. Cifrele acestea și 
multe altele, pe care vorbito
rii le-au anunțat de la tribună 
sintetizează rodul unei munci 
bune. Ele sînt un imbold 
pentru masele de țărani mun
citori, pentru a păși pe calea 
agriculturii socialiste. Cifre a- 
semănătoare au fost puncte de 
atracție la Pechea pentru cele

I. ȘERBU
(Continuare în pag. 5-a)

Dragi tovarăși și prieteni,

Poporul Republicii Populare 
Ungare prietene sărbătorește as
tăzi cea de-a XII l-a aniversare a 
eliberării sale de sub jugul fas
cist de către glorioasele armate 
eliberatoare ale Uniunii Sovietice, 
dată ce a constituit un punct de 
cotitură istorică în viața poporu
lui ungar.
Eliberarea Ungariei de sub jugul 

fascist a dat putință poporu
lui ungar să decidă el însuți de 
soarta sa, să pățească pe calea 
democrației populare, a indepen
denței naționale ți a construirii 
socialismului. , >

Noi ne bucurăm îmipreună cu 
poporul ungar de cuceririle pe 
care le-a dobîndit în anii ce au 
trecut de la eliberare. Ne bucu
răm că poporul ungar avînd spri
jinul și solidaritatea tuturor po
poarelor lagărului socialist, a 
zdrobit încercările dușmanilor 
interni ți externi ai orinduirii 
democrat-populare de a reinstaura 
domnia capitaliștilor ți moșieri
lor, că oamenii muncii unguri ob
țin zi de zi noi realizări pe tări- 
mul dezvoltării economiei, înflo
ririi culturii, ridicării treptate a 
nivelului de trai al poporului.

In anii regimului de democra
ție populară intre cele două țări 
ale noastre s-au stabilit legături 
de strinsi și frățească prietenie ți 
colaborare ce ți-a dovedit trăini
cia și soliditatea. O expresie 
a acestei prietenii a fost ți recenta 
vizită in țara noastră a delega
ției de partid ți de stat 
a Republicii Populare Ungare, in 
frunte cu tovarășul Kadar lanoș. 
Cu acest prilej, poporul nostru 
ți-a manifestat cu căldură senti
mentele ds prietenie internațio- 
naiistă și de simpatie frățească 
față de poporul ungar.

Uniți prin comunitatea scopu
lui nostru măreț — construirea 
socialismului — țările noastre, 
mină în mină cu celelalte țări so
cialiste, in frunte cu Uniunea 
Sovietică, militează pentru con
solidarea păcii, rezolvarea conflic
telor internaționale pe cale paț
nică, oprirea goanei Înarmărilor. 
In această ordine de idei aș dori 
să menționez recenta hotărîre a 
Sovietului Suprem al Uniunii So- 
vetice cu privire la încetarea uni
laterală de către Uniunea Sovie
tică a experiențelor cu arma ato
mică și cu hidrogen, hotărîre care

(Continuare în pag. 5-a)

(Continuare în pag. 5-a)

Ședința plenară 
a Comitetului național 
pentru apărarea păcii 
din R. P. Romînă

Vineri dimineața a avut loc o 
ședință plenară a Comitetului na
țional pentru apărarea păcji din 
R.P. Romînă.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Geo Bogza.

Acad. Horia Hulubei, directorul 
Institutului de fizică atomică al 
Academiei R.P. Romîne a făcut 
o amplă expunere în legătură cu 
hotărîrea de importanță istorică 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
de a se înceta unilateral în Uni
unea Sovietică experiențele cu 
toate tipurile de arme nucleare.

A luat apoi cuvîntul acad. Mi- 
hail Ralea, vicepreședinte al Co
mitetului național pentru apărarea 
păcii din R.P. Romînă, membru 
al Consiliului mondial al păcii, 
care a vorbit despre conferința 
națională a mișcării pentru pace 
din R.P. Romînă și despre Con
gresul mondial al popoarelor 
pentru dezarmare și coexistență 
pașnică.

T®v. Sanda Rangheț, secretar 
al Comitetului național pentru 
apărarea păcii din R.P. Romînă, 
a supus apoi aprobării plenarei 
planul de acțiuni în întîmpinarea 
Conferinței naționale a mișcării 
pentru pace din R.P. Romînă ce 
urmeaza să aibă loc în zilele de 
21 și 22 iunie.

In urma expunerilor făcute au 
avut loc discuții la care au luat 
cuvîntul generalul de armată în 
rezervă Mihail Lascăr, președinta 
Consiliului național al femeilor 
din R.P. Romînă, Maria Rosetti, 
Justin Moisescu, mitropolitul Mol
dovei, dr. Mozes Rosen, șef rabi
nul cultului mozaic, prof. dr. 
Henri Aubert, medic emerit, pre
ședintele Comitetului de luptă 
pentru pace al regiunii Timișoara, 
episcopul evanghelic (C.A.) Frie
derich Müller și episcopul Va’c- 
rian Zaharia,

Plenara a adoptat planul de 
acțiuni în vederea Conferinței na
ționale a mișcării pentru pace din 
țara noastră.

La sfirșit, acad. Cezar Petrescu 
a dat citire unei moțiuni, adoptaiă 
în unanimitate, prin care partt- 
cipanții la plenara Comitetului 
național pentru apărarea păcii 
din R.P. Romînă salută cu adincă 
satisfacție hotărîrea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. de a'încela in 
Uniunea Sovietică experiențele 
cu toate tipurile de arme atomice 
și cu hidrogen și își exprimă con
vingerea că acest exemplu va fi 
urmat și de celelalte state care 
dețin în momentul de față arme 
nucleare.

(Agerpres)
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secetei prin aplicarea diferențiată pe zone a măsurilor agro
tehnice.

Tn unele zone ale țării, cum atnt dealurile subcarpatice, par
tea de nord a Dobrogei, Podișul Moldovei, Podișul Transilvaniei 
și partea de răsărit a Banatului, unde terenurile agricole sînt așe
zate în pantă, .«re loc procesul de eroziune, de spălare a solului 
și de scădere a fertilității lui. Din această cauză în regiunea 
Galați cea. 100.000 ha. și-au .pierdut în total capacitatea de pro
ducție, iar 21.000 ha. reprezintă ogașe, na vene și torenți; în re
giunea Iași mai mult de jumătate din suprafața totală se află 
în diferite stadii de eroziune: 50.000 ha. și-au pierdut capacitatea 
de producție, iar 10.000 ha. reprezintă ogașe, ravene și torenți. 
Situații asemănătoare avem și în regiunile Craiova, Cluj, Plo- 
ești ș.a.

Cauza principală care a dus la dezvoltarea eroziunii a fost 
defectuoasa gospodărire a pămîntului în tlțnpul regimurilor trecute. 
Astfel, tarlale țărănești mici și înguste erau orientate pe linia 
de cea mai mare pantă, iar lucrările ce se executau favorizau 
spălarea solului în vale; nu au fost stabilite modurile de folo
sință și culturile agricole cele mai indicate pe terenurile în pantă; 
pășunatul s-a făcut abuziv, iar pădurile de pe coama dealurilor 
s.au defrișat nerațional.

Gospodărirea socialistă a pămîntului permite organizarea te
ritoriului în tarlale mari în care arăturile și toate celelalte lu
crări agrotehnice se fac pe curbele de nivel, iar plantele se cultivă 

/ în asolamente speciale care previn și combat eroziunea. Comite
tele regionale și raionale de partid, sfaturile populare, oamenii 
muncii din agricultură, oamenii de știință trebuie să vadă în or
ganizarea luptei împotriva eroziunii o importantă problemă de 
stat privind dezvoltarea agriculturii. Acțiunea de prevenire și com
batere a eroziunii trebuie întreprinsă de pe acum, organizinduese 
aplicarea de metode agrotehnice simple de către masele largi de 
țărani muncitori.

Creșterea producției la hectar — 
principalul mijloc pentru obținerea 

unui belșug de produse
DESFAȘURIND O LARGA ACȚIUNE PENTRU EXTINDEREA 

SUPRAFEȚEI ARABILE, TREBUIE SA SUBLINIEM CA ÎN CON
DIȚIILE ȚARII NOASTRE, MIJLOCUL PRINCIPAL PENTRU A 
OBȚINE BELȘUG DE PRODUSE AGRICOLE !L CONSTITUIE 
ÎN PRIMUL RÎND NU MARIREA SUPRAFEȚELOR, — CĂCI 
ACESTE SUPRAFEȚE SÎNT LIMITATE, - CI SPORIREA PRO
DUCȚIEI LA HECTAR.

Gospodăriile de stat, gospodăriile colective, cooperativele agri
cole de producție și întovărășirile, oferă condiții favorabile pen
tru aplicarea rezultatelor științei agricole, pentru introducerea șl 
generalizarea metodelor agrotehnice avansate, care hotărăsc obți
nerea unei recolte bogate și constante.

La Stațiunea experimentală Valul lui Traian, regiunea Con
stanța, experiențele executate timp de 5 ani au arătat că la 
porumb arătura de toamnă dă un spor de producție de 500 kg. 
la hectar față de arătura de primăvară; cînd pămîntul a fost 
mai întii dezmiriștit cu plugul la 10 cm., iar toamna s-a făcut 
arătură adîncă, sporul de producție a fost de 800 kg. la ha. față 
de arătura de primăvară. La stațiunea experimentală a Bărăga
nului de l,a Mărculești, producția medie pe 9 ani ne arată că 
atunci cînd terenul a fost dezmiriștit cu plugul la 10 cm. după 
recoltarea plantei premergătoare, iar toamna s-a făcut arătură 
adîncă, producția de porumb a fost de 2.660 kg. față de 1.330 
kg., în pămîntul arat numai primăvara. Dacă în trecut țăranii 
nu puteau lucra adînc pămîntul .pentru că arau cu pluguri trase 
de animale istovite, astăzi cu plugurile trase de tractoarele puter
nice ale S.M.T.-urilor și gospodăriilor agricole de stat, arăturile 
edînci de toamnă pentru culturile de-primăvară pot și trebuie să 
fie generalizate în toate gospodăriile, cu excepția terenurilor prea 
înclinate sau din luncile inundabile ale rîurilor. Din păcate însă, 
nu este încă înțeleasă de toți însemnătatea arăturilor de toamnă 
pentru culturile de primăvară ; în toamna anului 1957 gospodă
riile agricole de stat au executat numai 43% arături din supra
fața ce trebuie însămînțată în primăvară, iar gospodăriile colective 
63,4%. .

Gunoiul de grajd este cel mai bun îngrășămînt pentru agri
cultură. El îmbunătățește calitățile pămîntului și dă sporuri în
semnate de recolte la toate plantele de cultură. La porumb, 20 
tone de gunoi de grajd, pe cernoziomul de la Tîrgu-Frumos, 
regiunea Iași, au dat un spor de producție de 780 kg. la hectar; 
la cartofi în experiențele de Ia Suceava, 30 tone gunoi de grajd 
au dat un spor de producție de 4.300 kg. la hectar, iar la floarea- 
soarelui la Stațiunea agricolă de La Studina, 20 tone gunoi de 
grajd au sporit producția cu 300 kg. Este bine de știut că gu
noiul de grajd dă sporuri însemnate de producție nu numai în 
anul cînd a fost încorporat în pămînt, ci și în al doilea și al 
treilea an.

In ultimul timp s-au făcut progrese importante în ce privește 
folosirea gunoiului de grajd ; cu toate acestea, în multe locuri, 
mai ales în regiunile București, Pitești, Galați, Constanța, vezi 
la marginea satelor, aruncate în rîpi, mari cantități de îngrășă
minte organice, în loc ca acestea să fie așezate în platforme de 
gunoi, unde să se dospească și să fie folosite apoi >a îngrășatul 
culturilor agricole.

Ingrâșâmintele minerale aduc mari 
sporuri de recolta

Este cunoscut efectul bun pe care îl au îngrășămintele mine* 
riale asupra producției vegetale. Experiențele executate la Deve- 
selu, regiunea Craiova, timp de 7 ani la grîul de toamnă au 
arătat că 200 kg. de îngrășămînt azotat și 200 kg. superîosfat 

. la ha., au dat un spor de producție de 600 kg. la hectar, cu 
35% mai mult decît terenul neîngrășat.

La porumb, în experiențele făcute timp de expt ani la Voi- 
cești, regiunea Pitești, cu 300 kg. îngrășămînt azotat, s-a obținut 
un spor de 1.240 kg. la hectar, cu 39% mal mult decît pe parcela 
neîngrășață. Sporuri mari la recoltă se obțin cu îngrășămintele 
chimice la sfecla de zahăr, la cartofi, la in, cînepă, la vița de 
vie, la pomi fructiferi.

In agricultura țării noastre, în trecut se foloseau puține în
grășăminte minerale. Astfel, în anul 1938, s-au folosit în total 
11.880 tone îngrășăminte minerale, revenind 1,2 kg. îngrășăminte 
minerale în medie pentru fiecare hectar de teren arabil.

Statul democrat-popular a făcut investiții importante pentru a 
mări producția de îngrășăminte minerale. Au fost puse în func
țiune fabricile de îngrășăminte azotate de la Combinatul Chimic 
„I. V. Stalin“ și de Ia Combinatul Chimic din Făgăraș, fabrica 
de îngrășăminte fosfaițice de la Valea Călugărească și Combinatul 
Chimic de la Tîrnăveni. în urma acestor măsuri, cantitatea de 
îngrășăminte minerale folosită în agricultură a sporit, ajungînd 
în anul 1957 la un total de 154.000 tone, 15. kg. îngrășăminte mi
nerale pentru fiecare hectar de teren arabil. Cu toate progresele 
realizate față de trecut, cantitățile de îngrășăminte chimice folosite 

1 în .agricultura țării noastre sînt încă mult prea mici.
SPRIJININDU-NE PE DEZVOLTAREA INDUSTRIEI SOCIA- 

LISTE, VOM MERGE CU TOATA HOTAR1REA PE LINIA CHI
MIZĂRII AGRICULTURII. Pînă acum statul democrat-popular 
a făcut cca. 650.000.000 lei investiții in industria îngrășămintelor 
minerale, iar pînă în anul 1960 se vor mai tace investiții de încă 
aproape 600.000.000 lei.

Sînt în curs de construcție fabrica de îngrășăminte fosfatice 
de la Năvodari și fabrica de îngrășăminte azotate de la Piatra 
Neamț, precum și fabrica de îngrășăminte complexe de la Com
binatul Chimic din Făgăraș.

In anul 1960 capacitatea de producție a industriei de îngră
șăminte minerale se va ridica la 625.000 tone. Desigur, nici 
această cantitate nu va putea satisface nevoile agriculturii țării 
noastre. De aceea, va trebui să folosim îngrășămintele minerale 
cu multă chibzuială, în mod economic; să stabilim pe bază de 
experiențe care dintre plantele de cultură valorifică mai bine în
grășămintele chimice și în ce zone de cultură, și să folosim îngră
șămintele chimice numai pentru aceste plante și numai în aceste 
zone.

Va trebui ca industria noastră chimică să fabrice însectofun- 
gicide și herbicide în cantități mult mai mari, să îmbunătățească 
calitatea acestora, iar producătorii agricoli să folosească la timp 
tratamentele chimice, după indicațiile științei și practicii agricole.

Pentru a obține producții mari și constante va trebui să extin
dem în țara noastră culturile irigate. După cum ne este cunoscut, 
irigarea se folosește de mult timp și în proporție destul de în
semnată la cultura legumelor, unde se obțin în acest fel recolte 
duble față de producțiile din terenurile neirigate.

In ultimul timp au început să se introducă în producție și 
culturile irigate de porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, bumbac, 
lucernă ș. a.

La porumb, de pildă, în anul 1957 gospodăriile agricole de 
stat au cultivat în condiții de irigare peste 4.500 ha. iar tot a- 
tîtea hectare au fost irigate la gospodăriile colective. Sporuri 
însemnate de recoltă s-au obținut îndeosebi la gospodăriile a- 
șezate în regiunile secetoase ale țării. Astfel, în regiunea Con
stanța, la gospodăria de stat Medgidia, pe terenul irigat s-a rea
lizat o producție de 4.069 kg. în medie la hectar de pe o supra
față '(je 91 ha., față de numai 1.000 kg. medie de pe 700 ha. în 
cultura neirigată ; la gospodăria de Stat Bărboși, regiunea Ga- 

lăți, de pe o suprafață irigată de 35 ha. s-iau obținut în medie 
6.000 kg. la hectar, față de numai 1.315 kg. porumb în medie la 
hectar, media de pe 410 ha. neirigate; la gospodăria agricolă co
lectivă Ibrianu din raionul Filimon Sîrbu, regiunea Galați, pro
ducția de porumb irigat a fost de 5.200 kg..la ha., față de 2.800' 
kg. la hectar recoltate din cultura neirigată.

Calculele economice preliminare făcute la Ministerul Agri
culturii și Silviculturii arată că, în anul 1957 prețul de cost al 
porumbului irigat a fost mai scăzut decît al porumbului neiri
gat. (Prețul de cost la porumbul irigat pe cele 4.500 ha. a fost 
de 615 lei tona, față de 700—800 lei cit este prețul unei tone 
de porumb neirigat).

Creșterea producției de cereale — temelia 
dezvoltării agriculturii și a îmbunătățirii 

aprovizionării populației
Tovarăși,

LUCRUL CEL MAI IMPORTANT IN DEZVOLTAREA AGRI
CULTURII ESTE SPORIREA PRODUCȚIEI DE CEREALE, MAI 
ALES DE GRIU ȘI PORUMB, CĂCI DE ACEASTA DEPINDE IN 
FOARTE MARE MĂSURĂ DEZVOLTAREA TUTUROR CELOR
LALTE RAMURI ALE AGRICULTURII ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CONTINUA A ALIMENTAȚIEI POPULAȚIEI DE LA ORAȘE 
ȘI SATE.

Grîul — alături de porumb constituie principala plantă a- 
gricolă în țara noastră. Grîul de toamnă, mai ales, găsește con
diții favorabile de cultură pe întreg teritoriul agricol al țării 
și, cultivat în condiții agrotehnice bune, dă producții mari.

In urma măsurilor luate de partid și guvern pentru stimu
larea materială a producătorilor agricoli, suprafețele cultivate 
cu grîu și secară au crescut de la 2.988.000 ha. în anul 1950, la 
3.123.000 ha. în anul 1957. A crescut în această perioadă și 
producția medie la hectar, depășind producțiile medii obținute 
în vechea Romînie; totuși, producția la hectar este necorespun
zătoare față de condițiile de climat și de sol din țara noastră 
și de posibilitățile create de statul democrat-popular.

Multe gospodării agricole socialiste au dovedit că se pot ob
ține recolte cu mult mai mari. Astfel, gospodăria colectivă O- 
goarele, regiunea Constanța, a obținut producția de 2..260 kg. 
la hectar; la aceasta a contribuit faptul că a dezmiriștit după 
recoltatul plantei premergătoare, a făcut apoi o arătură nor
mală și a însămînțat la timp, adică la sfîrșitul lunii septembrie 
și începutul ’.unii octombrie. Gospodăria colectivă Socoalele, 
raionul Călărași, a obținut o producție de 2.080 kg. la hectar; 
la aceasta a contribuit faptul că a însămînțat grîul în pămînt 
bine arat, îngrășat cu 10—20 tone la hectar gunoi de grajd și 
a însămînțat în perioada optimă.

IN ANUL 1957, NUMĂRUL GOSPORARIILOR COLECTIVE 
DIN DIFERITE RAIOANE ALE ȚARII CARE AU OBȚINUT 
PRODUCȚII MEDII MAI MARI DE 1.500 KG. GRÎU LA HA. SE 
RIDICA LA PESTE 1.100. ACEASTA NE ARATA MARILE POSI
BILITĂȚI EXISTENTE IN TOATE GOSPODĂRIILE AGRICOLE 
SOCIALISTE DE A SPORI CU MULT PRODUCȚIA DE GRÎU 
LA HECTAR. COMITETELE REGIONALE ȘI RAIONALE DE 
PARTID. COMITETELE EXECUTIVE ALE SFATURILOR POPU
LARE, AU DATORIA SA POPULARIZEZE PE LARG. IN CA
DRUL FIECĂREI REGIUNI, RAION ȘI COMUNE, METODELE 
AGROTEHNICE FOLOSITE DE UNITĂȚILE AGRICOLE CARE 
AU OBȚINUT PRODUCȚII MARI DE GRIU. SA LUPTE PENTRU 
A RIDICA PRODUCȚIA TUTUROR GOSPODĂRIILOR AGRI. 
COLE LA NIVELUL PRODUCȚIEI GOSPODĂRIILOR AGRI
COLE FRUNTAȘE.

Toată atenția extinderii suprafețelor cultivate 
cu porumb și creșterii producției la hectar

Tovarăși, ■

IN MOD SPECIAL TREBUIE SA NE OCUPAM DE DEZVOL
TAREA CULTURII PORUMBULUI, DE EXTINDEREA SUPRA
FEȚELOR $1 DE CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE PORUMB LA 
HECTAR. In cele două veacuri și jumătate de cînd se cultivă în 
țara noastră porumbul, țărănimea muncitoare a acumulat o expe. 
riență bogată la cultura acestei plante, iar cultura porumbului s-a 
răspindit cu iuțeală pe tot cuprinsul țării, pînă și în zone mai pu
țin prielnice, cum sînt zonele de deal și chiar de munte.

încă în a doua jumătate a secolului trecut, porumbul a ocupat 
aproape 50% din suprafața arabilă a Romîniei, iar în regiunile 
de deal, în zona pomicolă, porumbul ocupa peste 95% din 
suprafața arabilă. Astăzi, în țara noastră se cultivă 25% din 
întreaga suprafață cultivată cu porumb în Europa. Intre țările 
sistemului socialist ocupăm locul al treilea, după Uniunea So
vietică și Republica Populară Chineză, în ce privește suprafața 
ocupată cu porumb.

Cultura porumbului este un puternic izvor de venituri pen
tru economia națională ’ a Romîniei. încă in anul 1871 valoarea 
exportului de porumb se ridica La 40.000.000 lei aur, reprezen- 
tînd pe atunci 30% din valoarea exportului de cereale și 15% 
din valoarea exportului total al țării. In perioada dintre cele 
două războaie mondiale, Romînia a ajuns a doua țară expor
tatoare de porumb din lume, după Argentina. In unii ani s-a 
ajuns să se exporte pînă la 27% din producția totală de po
rumb, iar valoarea porumbului exportat reprezenta 20—-25% 
din valoarea totală a exportului. Mai trebuie să luăm în consi
derare că peste 40% din producția de porumb 9e folosea la 
hrănirea și îngrășarea animalelor și deci cea mai mare parte 
din cantitatea de carne exportată era și ea o urmare a culturii 
porumbului.

Fără îndoială că, în trecut, exportul de porumb și carne nu 
îmbogățea pe țărani, ci numai pe moșieri și capitaliști. Mai 
mult, chiar în anii cînd prețurile porumbului pe piața mon
dială erau mici și nu conveneau moșierilor și capitaliștilor 
romîni, aceștia primeau din partea statului anumite prime pen
tru export, încasate tot de pe spinarea țărănimii muncitoare.

In anii regimului de democrație populară, exportul de po
rumb s-a micșorat. Aceasta e o consecință a creșterii nivelului 
de trai al oamenilor muncii de la orașe și sate, a sporirii con
sumului intern de carne, lapte, ouă și altele, precum și a dezvol
tării industriei alimentare.

Cerințele crescânde de dezvoltare a economiei naționale și de 
Îmbunătățire continuă a aprovizionării populației pun în fața 
noastră sarcina sporirii producției globale de porumb, prin mă
rirea suprafețelor cultivate, dar mai ales prin mărirea producției 
la hectar.

DIRECTIVELE CONGRESULUI AL 1I-LEA AL PARTIDULUI 
PREVĂD CA IN ANII IMEDIAT URMĂTORI SĂ EXTINDEM SU
PRAFAȚA CULTIVATA CU PORUMB PINA LA 4 MILIOANE DE 
HECTARE, DE PE CARE SA OBȚINEM ANUAL O PRODUCȚIE 
DE CEL PUȚIN 8-9 MILIOANE TONE.

In urma măsurilor luate de partid și de stat, în ultimii doi—trei 
ani au sporit simțitor suprafețele cultivate cu porumb ca și pro
ducția medie la hectar. De la 2.887.000 ha., cît s-au însămînțat 
cu porumb în anul 1953, s-a ajuns în 1956 la o suprafață de 
3.571.000 ha., iar în anul 1957 la 3.722.000 ha. Pentru anul acesta 
se prevede însămînțarea cu porumb a unei suprafețe de cca. 
3.800.000 ha.

Producția medie de porumb la hectar pe țară a ajuns in anul 
1957 la 1.720 kg., în gospodăriile colective la 1.753 kg. față de 
1.660 kg. la ha. în sectorul individual. Este îmbucurător că pro
ducția la hectar a fost in 1957 mai mare decît in anii anteriori, 
dar trebuie să spunem că ea nu este încă pe măsura posibilităților 
agriculturii noastre. PUTEM ȘI TREBUIE SA AJUNGEM IN 
SCURT TIMP LA O PRODUCȚIE MEDIE PE ȚARA DE CEL 
PUȚIN 2.000 KG. PORUMB BOABE LA HECTAR, IAR TREPTAT 
SA AJUNGEM LA PRODUCȚII MEDII PE ȚARA DE 2.500 KG. 
ȘI CHIAR MAI MULT.

Desigur, aceasta nu se va putea realiza fără o muncă susți
nută și permanentă din partea oamenilor muncii, mai ales a ace
lora din agricultură, din partea oamenilor de știință, a lucrăto
rilor de partid și de stat. Posibilitatea de a obține la porumb 
producții medii de peste 2.000 kg. la hectar ne-o dovedesc pro
ducțiile mari și constante realizate de gospodăriile agricole frun
tașe. In anul 1957 au fost regiuni întregi în care media produc
ției de porumb a gospodăriilor colective a depășit 2.200 kg. la ha. 
Astfel, media producției de porumb a gospodăriilor colective în 
regiunea Ploești este de 2.251 kg. la hectar, în regiunea Oradea 
de 2.267 kg., în regiunea Timișoara de 2.302 kg. la hectar. Un nu
măr de peste o mie de gospodării colective și numeroase întovă
rășiri agricole situate în toate raioanele țării au obținut produc
ții medii la hectar mai mari de 2.000 kg. Experiența de organizare 
și de aplicare a măsurilor agrotehnice în aceste gospodării trebuie 
popularizată și generalizată pe scară raională, regională și na
țională.

Trebuie să se organizeze schimburi de experiență, vizitarea 
gospodăriilor fruntașe de către membrii gospodăriilor rămase în 
urmă. Este necesar ca în fiecare an să se organizeze pe scară 
raională ți regională expoziții agricol«, 1« care să participe gos

Unele experiențe executate la Basarabi, pe valea Carasu ta 
regiunea Constanța, între anii 1951—1955, au arătat că lucerna, 
bumbacul, cartoful, în condiții de irigare, dau producții jduble 
față de cultura neirigată.

Țara noastră, brăzdată în lung și în lat de multe riuri, lacuri, 
bălți, eleștee, are mari posibilități de extindere a culturilor Iri
gate, ade căror lucrări de amenajare nu cer investiții prea mari.

Este în interesul fiecărei gospodării agricole socialiste, mai 
ales în zonele unde seceta este frecventă, să treacă la irigarea 
culturilor acolo unde are asemenea posibilități, căci irigarea este 
o lucrare rentabilă și de perspectivă, contribuind la obținerea de 
recolte mari și constante an de an.

TREBUIE SA DEPUNEM EFORTURI SPORITE PENTRU CA 
PINA IN ANII IMEDIAT URMĂTORI SA AJUNGEM SĂ 1N- 
SAMÎNȚAM 3.500.000 HA. CU GRÎU Șl SECARA Șl SA OBȚI
NEM O PRODUCȚIE TOTALA DE CEL PUȚIN 5.500.000 TONE.

In toamna anului 1957 s-au însămînțat 3.140.000 ha. cu grîu 
și secară de toamnă. La aceste suprafețe se mai adaugă încă 
circa 50.000 ha. care se însămînțează cu grîu de primăvară în 
anul acesta. Gospodăriile de stat au însămînțat cu sămînță se
lecționată recunoscută, 348.520 ha., adică întreaga lor suprafață 
însămînțată cu grîu, iar sectorul socialiSt-cooperatist a însămin- 
țat cu sămînță selecționată, recunoscută, peste 500.000 ha.

• în gospodăriile de stat cyltura griului de toamnă este com
plect mecanizată, iar în toamna anului 1957 S.M.T.-urile, la lu
crările pentru cultura griului de toamnă, au arat 850.000 ha., au 
discuit și cultivat 750.000 ha. și au însămînțat mecanic 415.000 
ha. pe suprafețele gospodăriilor colective, cooperativelor de pro
ducție și întovărășirilor agricole.

Gospodăriile agricole de stat, gospodăriile colective, întovără- 
șirile agricole, cooperativele de producție au create condiții mate
riale pentru a obține recolte de grîu mai mari decît în anul 1957.

Trebuie să generalizăm la gospodăriile agricole socialiste re
coltatul mecanic cu combina și să înlăturăm pierderile mari de 
producție prin scuturare, care au loc atunci clnd nu se stringe re
colta la timpul potrivit.

Pentru a putea , obține producții mari și constante și pentru a 
putea,; mecaniza recoltatul - griului de • toamnă, avem nevoie de 
noi soiuri de grîu de înaltă productivitate și de calitate supe
rioară, mai rezistente la .ger și la secetă, mai timpurii, mai re
zistente la boli și dăunători și îndeosebi mai rezistente la că
dere.

Sînt unele soiuri de grîu de toamnă care în țările prietene 
învecinate au luat o dezvoltare deosebită în producție și dau 
producții mari. Așa este soiul Odesa 16 în U.R.5.S., care se cul
tivă în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească și în 
Ucraina, soiul Bulgaria 301 în R. P. Bulgaria și Bankutbeta în 
R. P. Ungară- Aceste soiuri trebuie experimentate și la noi în 
țară în zonele cu condiții de climă și sol asemănătoare cu ale 
țărilor vecine și dacă dau rezultate bune, să fie cît mai repede 
rășpîndite în producție.

Rămîne ca o sarcină foarte importantă pentru oamenii de știință 
din agricultură să creeze intr-o perioadă cît mai scurtă noi soiuri 
de grîu de toamnă cu însușiri de productivitate și calitate supe
rioare și corespunzătoare la recoltatul mecanic.

Pentru aceasta, este necesar ca institutele noastre de cer
cetări și stațiunile experimentale să intensifice schimbul de se* 
mințe cu institutele din alte țări mari cultivatoare de grîu de 
toamnă și cu condiții asemănătoare de climă și sol.

podăriile agricole fruntașe; să se acoțde diplome și premii gos
podăriilor cu producțiile cele mai mari, stabilite în mod diferen
țiat, în funcție de zonă, de producția la ha. și de suprafața pe 
care s-a obținut producția ; țăranilor muncitori din sectorul coo
peratist și din sectorul individual, care realizează producții mari 
an după an, să li sd acorde medalii și alte distincțiuni care să 
le confere avantaje morale și materiale.

Porumbul hibrid asigura o înalta 
productivitate

REZULTATE DEOSEBIT DE BUNE IN PRODUCȚIE A DAT 
SĂMINȚA DE PORUMB DUBLU HIBRID, INTRODUSA PE SU
PRAFEȚE MAI MARI LA GOSPODĂRIILE DE STAT ȘI GOSPO
DĂRIILE COLECTIVE IN ANII 1956 ȘI 1957.

PORUMBUL DUBLU HIBRID S-A ARĂTAT SUPERIOR TU
TUROR SOIURILOR OBIȘNUITE DE PORUMB, LA CONDI
ȚIILE DIN ȚARA NOASTRA. Gospodăria de stat Grabăț a ob
ținut în anul 1957 cu porumbul dublu hibrid o producție medie de 
4.895 kg. boabe la ha., pe o suprafață de 1.288 ha., pe cînd gos
podăria de stat Jimbolia, în condiții de climă și sol asemănătoare, 
și la același nivel agrotehnic, dar cultivind soiul Lester Pfister, a 
obținut în medie numai 2.153 kg. Gospodăria de stat Caragiale din 
regiunea București, cultivind porumb dublu hibrid, a realizat o 
producție medie la hectar mai mare cu 1.896 kg. porumb-boabe de
cît gospodăria de stat Dîlga din vecinătate, unde s-au ■ cultivat 
soiurile raionațe. Gospodăria de stat „Costache Burcă“ din regiu
nea Constanța a obținut 4.140 kg. la ha. pe o suprafață de 1.238 
ha., iar gospodăria de stat „Dunărea“ a realizat 6.000 kg. la ha. 
pe 286 ha. Producția medie la ha. pe întreg Trustul Gostat al re-, 
giunii Oradea, care a cultivat porumb hibrid pe 3.000 ha., a fost 
de 3.380 kg., iar la Trustul regiunii București, pe suprafața de 
13.300 ha. s-a realizat o producție medie de 2.770 kg. la hectar.

Sînt zeci și zeci de gospodării colective, care au obținut recolte 
medii la ha. de 3—4—5.000 kg. porumb pe suprafețe întinse, iar 
în unele gospodării colective sămința de porumb hibrid a dat pro. 
ducții și mai mari. Astfel, gospodăria colectivă „Republica" din 
comuna Ineu, regiunea Oradea, a cules aproape 5.000 kg. porumb 
boabe Ia ha. pe 43 ha.; gospodăria colectivă din comuna Măceșul 
de Sus, regiunea Craiova, a obținut de pe 122 ha. o recoltă de 
porumb-boabe de 5.700 kg. Ia hectar.

Nu incape îndoială că printr-o rațională lucrare a pămîntului 
șl o bună îngrijire a culturilor, hibrizii pot să dea producții cu 
mult mai mari. Acest lucru este dovedit de rezultatele obținute 
in stațiunile experimentale pentru cultura porumbului.

In anul acesta, gospodăriile de stat vor însămînța 300.000 ha. 
porumb dublu hibrid, iar gospodăriile colective, cooperativele de 
producție și întovărășirile agricole primesc din partea statului 
sămînță de porumb dublu hibrid pentru cca. 160.000 ha. Numai 
gospodăriile colective din regiunea Constanța vor însămînța cca. 
48.000 ha. cu porumb dublu hibrid în prima generație. In afară da 
aceasta, gospodăriile cooperatist-socialiste și chiar țărani munci
tori cu gospodării individuale vor însămînța pe suprafețe întinse 
porumb hibrid în generația a doua, mult mai productiv decît so
iurile locale de porumb. ,

PARTIDUL ȘI GUVERNUL AU LUAT O SERIE DE MASURI 
CARE SA ASIGURE CA IN TIMP DE C1ȚIVA ANI, PE 
APROAPE ÎNTREAGA SUPRAFAȚA CULTIVATA CU PORUMB. 
SA SE FOLOSEASCĂ SĂMINȚA HIBRIDA, SĂMÎNȚĂ DE 
ÎNALTA PRODUCTIVITATE.

După unele calcule sumare, din suprafața de 4 milioane ha. ce 
vor fi cultivate cu porumb în anii ce urmează, cca. un milion 
ha. sînt situate în zona foarte favorabilă acestei culturi, care cu
prinde cîmpia din vestul și sudul țării și unde se pot obține pro
ducții medii de 3.000 kg. la ha., dacă se cultivă porumb hibrid și 
se folosesc din plin mijloacele mecanizate; două milioane ha. se 
găsesc în zone favorabile, care cuprind podișurile Olteniei, Mun
teniei, Moldovei și Transilvaniei, precum și Dobrogea și unde se 
pot obține producții medii de 2.500 kg. la ha. ; restul de un mi
lion ha. sînt situate de o parte și de alta a munților Carpați și 
Apuseni, unde, cultivîndu-se porumb hibrid și folosindu-se mijloa
ce mecanizate, se pot obține producții medii de 2.000 kg. la hectar.

DIN ACESTE CALCULE REZULTA CA IN CONDIȚII NOR
MALE DE VEGETAȚIE, DE MECANIZARE COMPLECTA, DE 
FOLOSIRE PE SCARA LARGA A ÎNGRĂȘĂMINTELOR MINE
RALE Șl DE GENERALIZARE A CULTURII PORUMBULUI 
HIBRID, SE POATE OBȚINE IN ȚARA NOASTRA O PRODUC
ȚIE GLOBALA DE PORUMB CARE SA AJUNGĂ LA 10 MILIOA
NE TONE. Să vedem, tovarăși, ce ar însemna o producție nu de 
10 milioane tone, ci numai de 8 milioane tone porumb.

Consumul de porumb în țara noastră, care cuprinde nevoile de 
hrană ale populației, nevoile industriei, furajarea animalelor exis
tente, necesarul de semințe, se ridică la 4.000.000—4.500.000 tone. 
Dacă 2.500.000 tone din disponibil le-am folosi pentru creșterea și 
îngrășarea animalelor și păsărilor, în afară de cele existente acum, 
s-ar obține anual 500.000 tone carne vie, care echivalată cu carne 
de porc tăiată ar însemna 375.000 tone. Cu această cantitate de 
carn« am putea să ridicăm consumul anual al populației de la 27 
kg. la 40 kg. pe locuitor, și ar mai rămîne 147.000 tone carne pen

tru export. Da asemenea ar mai rămîne 1.000.000 tone porumb pen
tru export. în schimbul cărnii -și al porumbului care s-ar exporta 
am putea aduce din străinătate mărfuri necesare populației și dez
voltării economiei naționale.

Mai mult porumb însilozat 
însemnează mai multâ carne, 

lapte, unt
e .Tovarăși,

Este îndeobște cunos’ciit rolul pe' care îl are' porumbul pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor. Trebuie să accentuăm in mod 
deosebit că porumbul murat (insilozat) constituie furajul de bază 
■pentru creșterea și îngrășarea animatelor și îndeosebi pentru spo
rirea producției de lapte. Este necesar sa subliniem aceasta pen
tru că, din păcate, gospodăriile de stat, gospodăriile colective, coo
perativele de producție și întovărășirile nu dau încă importanța 
cuvenită porumbului murat. Gospodăriile de stat nu au însilozat 
în artul 1957 decît 400.000 tone porumb. Gospodăriile colective nu 
au insămințat în 1957, toate laolaltă, decît 7.800 ha. cu porumb 
pentru siloz. Este in interesul fiecărei gospodării agricole să cul
tive suprafețe cit mai mari de porumb pentru siloz, căci acest po
rumb dă-cea mai mare cantitate de unități nutritive la hectar față 
de orice altă cultură furajeră, și chiar față de porumbul cultivat 
pentru boabe.

La o producție de 60.000 kg. la hectar porumb pentru siloz .— 
producție care poate fi ușor obținută și chiar depășită dacă se 
seamănă porumb hibrid in generația a doua sau soiuri viguroase 
— se obțin 12.000 unități nutritive. Se pot însă obține la porum
bul pentru siloz producții de 80.000 kg. la hectar, iar în acest caz 
cantitatea de unități nutritive este de 16.000, pe cînd la porumbul 
pentru boabe, dacă se obține o recoltă bogată de 3.000 kg. boabe 
și 6.000 kg. strujeni la hectar, cantitatea de unități nutritive este 
de numai 5.600. .

Să comparăm porumbul însilozat cu alte cereale și plante fu
rajere. Știm cu toții că orzul este o cereală bună furajeră, dar la 
o producție de 2.000 kg. la hectar și 2.500 kg. paie nu corespund 
decît 3.000' unități nutritive. La sfecla furajeră, la o producție de 
25.000 kg. rădăcini la hectar și 8.000 kg. frunze, numărul unități
lor nutritive este de 4.300; ovăzul dă 2.500 unități nutritive” la o 
producție pe hectar de 1.600 kg. boabe și 2.600 kg. paie, iar 
la borceag, unei producții de 18.000 kg. ,masăi verde pe hectar îi 
corespund 2.500 unități nutritive.

Aceasta înseamnă că de pe un hectar cultivat cu porumb pen
tru siloz și cu o- producție de 60.000 kg. se poate obține, la creș
terea vacilor de lapte, o cantitate de 24.000 litri lapte, sau 912 kg. 
unt, față de numai 11.200 litri lapte sau 426 kg. unt în cazul cînd 
cultivăm porumb pentru boabe, și iață de 5.760 litri lapte sau 220 
kg. unt în cazul cînd folosim borceag. La creșterea bovinelor pen
tru carne, la un hectar de porumb pentru siloz se obțin 2.400 kg. 
carne, față de 1-120 kg. carne cînd porumbul este cultivat pen
tru boabe.

Gospodăria agricolă colectivă „Olga Bancic“ din Palazul Mare, 
regiunea Constanța, cultivă an de an porumb pentru siloz, care 
intră ca aliment de bază în hrana vacilor cu lapte. Datorită aces
tui fapt, producția de lapte pe cap de vacă furajată a fost de 
2.452 litri în anul 1956 și 2.600 litri în anul 1957. Veniturile gos
podăriei prin valorificarea laptelui s-a.u ridicat în anul 1957 ia 
pește. 330.000 lei.

Inginerii și tehnicienii agronomi și zootehniști, cadrele de condu
cere ale gospodăriilor de stat; ale gospodăriilor colective, coope
rativelor de producție și întovărășirilor agricole trebuie să folo
sească experiența agriculturii Uniunii Sovietice, care in decursul 
ultimilor patru ani a reușit să sporească în mod simțitor producția 
zootehnică și mai ales producția de lapte, prin folosirea pe scară 
largă a porumbului însilozat la hrana animalelor.

Cantitatea de porumb însilozat necesară gospodăriilor de stat, 
gospodăriilor colective, cooperativelor de producție, întovărășirilor 
pentru asigurarea alimentării unei vaci cu lapte este de 4—5 tone 
de siloz, pentru boi de muncă și la îngrășat 3—5 tone, pentru tine
retul bovin 2—3 tone, iar pentru porci și oi cîte 200 pînă la 500 
kg. de fiecare cap de animal.

Insilozarea în silozuri la suprafața pămintului, cu pereții silo
zului făcuțj. .din materiale din resurse locale, nu cere cheltuieli 
mari, poate fi realizată ușor de fiecare gospodărie agricolă so
cialistă.

Porumbul insilozat ridică productivitatea animalelor și micșo
rează prețul de cost al produselor. Mai mult porumb insilozat în
seamnă mai multa carne, mai mult lapte, mai mult unt pentru 
oamenii muncii de la orașe șl sate.

Mijloace de creștere a producției 
de zahâr, ulei, cartofi, legume

Tovarăși,
Pentru continua ridicare a nivelului de trai al poporului mun

citor avem nevoie de cantități sporite de zahăr, ulei vegetal, car
tofi, legume, fibre de in, cînepă, bumbac ș.a.

Consumul de zahăr la noi îrt țară a crescut de la 5,5 kg. pe 
locuitor în anul 1938, la 14,4 kg. în anul 1957.

Partidul și guvernul au luat măsuri pentru sporirea producției 
de sfeclă de zahăr. Astfel, față de 32.500 ha. ocupate cu sfeclă de 
zahăr m anul 1938, suprafața a crescut în anul 1957 la peste 
130.000 ha. Producția totală de sfeclă de zahăr a crescut în această 
perioadă de 4 ori.

Multe gospodării colective, întovărășiri, țărani cu gospodării in
dividuale au obținut recolte bogate de sfeclă de zahăr an de an. 
Astfel, gospodăria colectivă „Drapelul Roșu“ din comuna Salonta, 
raionul Salonta, a realizat pe o suprafață de 63 ha. o producție 
medie de 39.719 kg. la ha.; gospodăria colectivă „Drumul lui 
Lenin“ din comuna Costieni, raionul Rm. Sărat, pe o suprafață 
de 5 ha. a obținut o producție medie de 36.380 kg. pe ha.; gospodă
ria colectivă „Ady Endre“ din comuna Iratoș, raionul Arad, a ob
ținut pe o suprafață de 25 ha. 35.100 kg. la ha.

Din păcate, producția de sfeclă de zahăr la ha., în cele mai 
multe locuri Hu atinge nici pe departe producțiile gospodăriilor 
colective citate mai sus. Producția medie la ha. pe țară, realizată 
tn anii 1951—1953, a fost de 11.300 kg. iar în anii 1954—1957 de 
13.230 kg. Din această cauză, statul trebuie să importe în fiecare 
an cantități destul de mari de zahăr pentru asigurarea consumului 
crescînd al populației. Trebuie să terminăm odată pentru totdeauna 
cu importul de zahăr.

Avem condiții favorabile pentru a obține recolte satisfăcătoare 
și putem să realizăm aceasta, cu condiția ca gospodăriile agricole 
pioducătoare de sfeclă de zahăr să aplice regulile agrotehnice 
corespunzătoare.

Organele de partid și de stat au datoria să desfășoare o mare 
acțiune de popularizare și generalizare a metodelor bune de cul
tură folosite de gospodăriile agricole fruntașe, să acorde Oamenilor 
muncii din agricultură un sprijin eficace pentru sporirea producției 
de sfeclă de zahăr la cel puțin 16.000 kg. la hectar în medie pe 
întreaga țară.

Este necesar să experimentăm soiurile din țările vecine, din 
Ungaria, Republica Democrată Germană, Republica Cehoslovacă, 
și să introducem în cultură noi soiuri mai productive și cu un 
conținut mai mare de zahăr. In legătură cu lupta pentru sporirea 
producției de sfeclă de zahăr poate că ar trebui ca în acest an 
să se organizeze o consfătuire a producătorilor fruntași în această 
cultură.

A crescut în mod simțitor la noi în țară consumul de ulei vege
tal. Față de anul 1938, în anul 1957 populația consumă în întreaga 
țară o cantitate aproape dublă de ulei

Principalele plante oleaginoase la noi sînt: floarea soarelui, ra- 
pita. Țărănimea noastră muncitoare mai folosește pentru fabricarea 
uleiului sămînță de cînepă, de in, de dovleac ș.a.

Floarea soarelui este cea mai importantă plantă oleaginoasă, 
ocupind suprafețele cele mai mari. In ultimii ani suprafața culti
vată cu floarea soarelui a crescut pînă la 286.000 ha. în anul 1957, 
față de numai 66.800 ha. cîte se cultivau în anul 1938. In anii 
1954—1957 producția de sămînță la ha. a ajuns în medie pe țară 
lă 830 kg. în multe părți ale țării se mai cultivă soiuri care pro
duc sămînță puțină și care au un conținut de ulei redus.

In ultimii ani s-au introdus în cultură soiuri sovietice de floarea 
soarelui VN1IMK productive și cu un conținut de ulei de 43% față 
de 35% cît au soiurile selecționate mai vechi care se cultivă, sau 
fată de 30% cît au soiurile noastre locale.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii va trebui să ia măsuri 
pentru a înmulți soiurile valoroase de floarea soarelui și a le ge
neraliza în întreaga țară.

Pentru a putea satisface în întregime nevoile populației cu ulei 
vegetal, va trebui să extindem suprafețele cultivate cu floarea 
soarelui pînă la 400.000 ha.

Extinderea suprafețelor trebuie să se facă în zonele pedoclimatice 
în care floarea,soarelui dă cele mai mari producții.

Va trebui să aplicăm agrotehnica corespunzătoare acestei cul
turi, pentru a mări producția la ha. în medie pe țară pînă la cel 
puțin 1.100 kg. la hectar.

Va trebui să mărim producția de cartofi și legume.
La cartofi va trebui să experimentăm un număr cît mai mare 

de soiuri rezistente la rîia neagră și să introducem în cultură soiu
rile care dau cele mai mafi producții. Va trebui să dezvoltăm 

(Continuare în pag. 3-a)
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mai mult cultura cartofilor timpurii șl semi-timpurli pentru ne
voile pieței interne și pentru export.

Acestea sînt, tovarăși, principalele sarcini și măsuri privind creș
terea producției agricole vegetale.

SA NE CONCENTRAM EFORTURILE CA PINA IN 1960 SA 
PRODUCEM CEL PUȚIN 5.500.000 TONE DE GRIU-SECARA,

Pentru lichidarea rămînerii în urmă 
în creșterea animalelor

Tovarăși,
Directivele Congresului al 11-lea al partidului au pus în fata 

noastră sarcina dezvoltării creșterii animalelor și, mai cu seamă, 
a măririi productivității acestora, pentru a asigura aprovizionarea 
populației cu carne, lapte, ouă, lină, precum și a industriei bunu
rilor de larg consum cu materii prime de origine animală.

După daiele recensămîntului din 5 februarie 1958, numărul 
de animale, în comparație cu acela din 1938 și din 1945, este 
următorul :

1938 1945 1958

Bovine 3.652.000 3.247.200 4.471.000
din care :
vaci 1.787.000 1.624.000 1.942.000
porcine 2.760.000 1.200.000 3.236.000
ovine 10.086.000 6.693.000 10.364.000
cabaline 1.592.000 858.000 1.319.000
stupi 466.000 279.800 634.000
păsări 27.000.000 13.617.000 35.000.000

Din aceste date rezultă că anii grei ai războiului și ai jafului 
hitlerist au distrus o mare parte din numărul de animale; în 1945 
am avut în țară mai puțin cu 405.000 bovine și cu aproape 3.400.000 
ovine decît în 1938. După cum se știe, anilor de război le-au ur
inat doi ani de secetă, care au făcut ca numărul de animale să 
scadă și mai mult. Regimul democrat-popular a moștenit o si
tuație grea, pentru a cărei redresare a fost nevoie de eforturi 
deosebite. Ca urmare a măsurilor luate în anii puterii populare 
numărul de animale, cu excepția cabalinelor, a crescut și a depășit 
efectivul din 1938, la toate speciile, așa cum se poate vedea din 
tabelul de mai sus.

Cu toate că situația efectivului de animale s-a îmbunătățit față 
de trecut, întîmpinăm multe greutăți în aprovizionarea populației 
muncitoare de la orașe și din centre industriale cu carne, lapte, 
grăsimi, ouă și alte produse animale.

Să vedem care sînt principalele cauze ale aprovizionării nesa
tisfăcătoare a populației muncitoare cu carne și alte produse ani
male ?

Trebuie să ținem seama că datorită sporului natural al popu
lației și măsurilor social-sanitare, care au redus cu mult mortali
tatea — populația țării a crescut față de anul 1941 cu peste 
1.363.000 suflete; a crescut in mod deosebit populația orașelor și 
a centrelor industriale de la 3.812.000 ia peste 5.473.000 suflete.

Lucrul cel mai important este că imensa majoritate a populației 
de la orașe și sate consumă astăzi mai multă carne, lapte ș.a. de- 
cit înainte, ca o urmare directă a îmbunătățirii nivelului de viață 
In anii puterii populare. In trecut, cel puțin un milion de familii 
țărănești mincau carne numai de cîteva ori pe an. După datele sta
tistice din 1938, consumul mediu de carne calculat pe cap de lo
cuitor era de numai 21 kg. anual, pe cînd în 1957, acest consum 
a ajuns la 27 kg.

A crescut puterea de cumpărare a populației muncitoare cu 
mult mai mult decît posibilitățile existente astăzi de a asigura 
cantitățile cerute de carne, lapte, ouă.

Ritmul de sporire numerică și de îmbunătățire calitativă a efec
tivului de animale nu a ținut pasul cu ritmul creșterii populației 
și a puterii ei de cumpărare, cu ritmul imbunătățirii nivelului de 
viață al pcipuiației muncitoare de la orașe și sate.

PENTRU LICHIDAREA RAMINERII IN URMA IN DEZVOL
TAREA CREȘTERII ANIMALELOR PARTIDUL Șl GUVERNUL 
AU PUS IN FAȚA OAMENILOR MUNCII CARE LUCREAZĂ IN 
DOMENIUL AGRICULTURII SARCINA DE A AJUNGE IN 
CIȚIVA ANI DE ZILE LA O PRODUCȚIE ANUALA DE CEL PU
ȚIN 1.300.000 TONE CARNE, DIN CARE 600.000 TONE CARNE 
DE PORC; 25.000.000 HL. LAPTE DE VACA; 34.000 TONE 
LINA.

Pentru a ob{ine aceste cantități de produse animale, trebuie ca 
în următorii 2—3 ani să ajungem la un efectiv de animale de cel 
puțin 4,8 milioane bovine, din care 2,3 milioane vaci, cu o pro
ducție medie anuală de lapte de 1.100 litri; 5 milioane porcine, 
din care 750.000 scroafe; 12,5 milioane ovine, din care 6 milioane 
cu lină fină și semlfină ; 40—50 milioane păsări.

în acest caz, NUMĂRUL DE ANIMALE LA FIECARE SUTA 
DE HECTARE TEREN AGRICOL TREBUIE SA AJUNGA LA 36 
BOVINE, DIN CARE 16 VACI; LA 86 OVINE, DIN CARE 41 Ol 
CU LINA FINA Șl SEMIFINA; LA 50 PORCINE, DIN CARE 
8 SCROAFE LA 100 HA. TEREN ARABIL, Șl LA UN NUMĂR DE 
15—20 PĂSĂRI DE FIECARE FAMILIE.

în această acțiune ne sprijinim pe existența unui puternic sector 
socialist de stat în agricultură, precum și pe consolidarea și dez
voltarea gospodăriilor colective, a cooperativelor de producție și 
a întovărășirilor agricole, care au mari posibilități de creștere a 
animalelor și de ridicare a productivității lor.

Pentru a vedea mai bine care sînt căile și mijloacele de rezol
vare a sporirii produselor de origină animală, să analizăm situația 
la principalele specii de animale, producțiile acestora și perspec
tivele de dezvoltare în ritmul necesar.

Mari posibilități pentru dezvoltarea 
producției bovinelor

Cu privire la creșterea bovinelor, trebuie să arătăm de la în
ceput că deși numărul lor total s-a mărit față de 1938 cu peste 
800.000 capete, numărul vacilor a sporit prea puțin, ele reprezen- 
tînd numai 43,4% din totalul bovinelor, față de 49,0% cîte erau 
în 1938.

Densitatea bovinelor Ia 100 ha. teren agricol este astăzi de 30,7 
capete, din care doar 13,5 vaci. Această densitate a bovinelor este 
mică față de posibilitățile de întreținere, pe care le oferă pămîn- 
tul țării noastre și arată că se irosesc importante cantități de 
furaje, care rămîn neconsumate, în loc să fie valorificate rațio
nal, cu ajutorul animalelor. In țările vecine se cresc cu mult mai 
multe bovine; în R. Cehoslovacă revin 56 bovine la 100 ha teren 
agricol, din care 28,4 vaci, în R. P. Polonă 41,6, din care 27 vaci, 
iar în R. D. Germană sînt 59,3 bovine, din care 33,7 vaci.

Gospodăriile colective, cooperativele agricole de producție și în
tovărășirile dețin ca proprietate obștească un număr de peste 
92.000 capete bovine din care peste 21.000 vaci, adică numai 22%. 
Aceasta înseamnă că la 100 ha teren agricol, gospodăriile colec
tive cresc cca. 5 bovine, din care numai 1,3 vaci și 2,3 boi de 
muncă. Chiar dacă ținem seama și de vacile proprietate personală 
a colectiviștilor, densitatea la 100 ha se ridică la cca. 12 vaci, 
densitate inferioară mediei pe țară.

Numărul mic de bovine în sectorul socialist-cooperatist se ex
plică, în bună parte, prin aceea că țăranii cooperativizați au căpă
tat o mare încredere în mașinile și tractoarele statului, cu care 
execută principalele lucrări agricole, care se făceau înainte vreme 
cu ajutorul animalelor. încrederea în stațiunile de mașini și trac
toare este justificată, dar aceasta nu înseamnă că țărănimea coo- 
penativizată trebuie să lase Ia o parte un izvor atît de bogat de 
venituri cum este creșterea animalelor, pentru carne și lapte. Prac
tica arată că producția de cereale și în special porumbul, terenu
rile gospodăriei și brațele ei de muncă pot fi mai deplin și mai 
economic valorificate, atunci cînd gospodăria se ocupă și cu creș
terea animalelor.

In trecut producția de lapte nu depășea 700 litri calculat pe cap 
de vacă, astăzi această producție a ajuns la peste 1.000 litri media 
pe țară, iar în gospodăriile agricole de stat la media de 2.160 litri. 
Sarcina de a ajunge la media pe țară de 1.200—1.500 litri in ur
mătorii ani se poate realiza ușor și chiar depăși.

Pînă în anul 1960, în gospodăriile agricole de stat trebuie să 
se ajungă la producția medie de peste 2.600 litri lapte de vacă 
furajată. In gospodăriile agricole colective, să se ajungă la o pro
ducție medie de lapte de 2.000 litri pe cap de vacă furajată, în
tovărășirile agricole și cooperativele agricole de producție să 
ajungă la nivelul producției obținute de gospodăriile agricole co
lective. Aceste producții sporite de lapte pot fi realizate dacă se 
folosește porumbul însilozat ca hrană de bază în alimentația 
vacilor.

în Uniunea Sovietică, colhozurile și sovhozurile au obținut un 
minunat succes dublînd producția de lapte pe vacă furajată în nu
mai 2-3 ani de zile pentru că au generalizat alimentația vacilor 
de lapte cu porumb însilozat. Succesul lor este pilduitor pentru 
crescătorii de animale din țara noastră.

Numeroase gospodării agricole socialiste și producători indivl- 

8-9 MILIOANE TONE PORUMB, SA DAM PRODUCȚII SPO
RITE LA SFECLA DE ZAHAR, FLOAREA SOARELUI, CAR
TOFI, LEGUME ȘI LA ALTE CULTURI AGRICOLE, SA EXTIN
DEM CULTURA PORUMBULUI PENTRU SILOZ, CARE NE 
ASIGURĂ CEA MAI TRAINICA ȘI MAI ECONOMICA BAZA 
FURAJERA PENTRU CREȘTEREA ȘI INGRAȘAREA ANIMALE
LOR ȘI PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI DE LAPTE.

duali au dovedit posibilitatea de a se realiza producții mari de 
lapte. Media producției de lapte a vacilor din gospodăriile colec
tive a sporit, de la 694 litri în 1953, la 1.170 litri in anul 1957. 
Sînt gospodării colective care au realizat producții medii de peste 
2.000 litri lapte pe fiecare vacă furajată ; în regiunea Timișoara, 
de pildă, gospodăria colectivă din comuna Peregul Mic a obținut 
3.000 litri de lapte, gospodăria colectivă din comuna Orțișoara o 
producție de 2.630 litri, iar gospodăria colectivă din comuna Va- 
riaș în medie 2.300 litri pentru fiecare vacă furajată. Gospodăriile 
agricole de stat au realizat anul trecut în medie pe vacă furajată 
2.200 litri de lapte ; merită a fi amintită gospodăria de stat din 
comuna Popeșlt Leordeni, regiunea București, care a obținut o 
medie de 3.958 litri de lapte de fiecare vacă furajată.

In ce privește gospodăriile din raioanele din regiunile cu o 
bogată și veche tradiție în creșterea animalelor și mai ales a va
cilor cu lapte ,unde de pe acum s-au realizat producții de peste 
2.000 și chiar 2.500 litri de lapte, ele pot și trebuie ca în anii ur
mători să realizeze sporuri de lapte de 25—30 la sută de vacă 
furajată față de producția de astăzi.

Avem vaci din rase superioare, bune producătoare de lapte, cum 
sînt rasa Simmenthal, reprezentînd 31% din totalul vacilor, răs- 
pîndită mai mult în Transilvania și Banat ; rasa Brună de Mara
mureș, reprezentînd 7% din totalul vacilor, rasa Roșie de stepă, 
bine adaptată condițiilor din Dobrogea și Bărăgan; rasa Pintzgau, 
care deși răspîndită mai mult în regiunea muntoasă, are o mare 
putere de adaptare la condițiile de viață din alte zone; la gos
podăria de stat Coțușca, situată în zona de antestepă, Adochiței 
Constantin, Erou al Muncii Socialiste, a reușit să obțină în me
die de la fiecare vacă de rasă Pintzgau peste 3.700 litri anual, de 
la unele vaci obținînd și peste 6.000 litri. Chiar și de la rasa 
sură de stepă putem obține producții mari; rezultatele obținute 
în Stațiunea Popăuți-Botoșani, au demonstrat că vacile moldove
nești, cumpărate de la țăranii individuali și puse în condiții favo
rabile de producție, au reușit să dea 1.860 litri în medie, unele 
dînd peste 3.000 litri lapte, dintre care una deținea recordul cu 
4.445 litri în 300 de zile.

Dacă pînă în 1960 vom reuși să ridicăm producția de lapte la 
Întreg efectivul In medie cu numai 200 litri, vom realiza pe țară 
un spor total de cca. 4,5 milioane hl. lapte, adică un iplus de 25 
litri lapte de flecare locuitor al țării. Aceasta este ușor de reali
zat, dacă vom crea mai ales condițiile buna de furajare a vacilor 
cu lapte.

în vederea asigurării unei mai bune aprovizionări a populației 
cu carne de vită, trebuie să punem capăt unor practici negospodă
rești, neeconomice care dăunează dezvoltării creșterii animalelor.

Anual se sacrifică cca. 1 milion de viței la greutăți mici de 
50—60 kg. Dacă acești viței s-ar crește și s-ar sacrifica la greu
tatea medie de 175 kg, s-ar realiza un plus de 120.000 tone car
ne, ceea ce reprezintă a treia parte din actuala producție de carne 
de bovine.

De asemenea, trebuie să nu se mai sacrifice animale slabe, care 
dau o cantitate de carne redusă și de proastă calitate. Trebuie 
să se organizeze îngrășarea bovinelor, iar organele comerciale de 
stat achizitoare să nu admită la tăiere animalele sub o anumită 
greutate.

Efectivul existent de vaci trebuie păstrat și îngrijit cu multă 
atenție. Sub nici un chip să nu se admită la sacrificare vițelele 
bune pentru reproducție, precum și vacile adulte sănătoase, a căror 
producție de lapte se menține la peste 1.800—2.000 litri.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii și sfaturile populare^ tre
buie să ia măsuri pentru combaterea sterilității la vaci și să or
ganizeze pe scară largă însămînțările artificiale, pentru a se 
spori procentul de viței de la fiecare 100 de vaci. Pentru creșterea 
volumului de carne de vită, trebuie să se continue cu mai multă 
intensitate acțiunea de îmbunătățire a bovinelor prin încrucișarea 
cu tauri de valoare din rasele amelioratoare, precum și încrucișa
rea cu tauri din rasele specializate pentru producția de carne, 
rase rezistente și adaptate condițiilor de climă din țara noastră.

Pentru creșterea și îngrășarea bovinelor, să se utilizeze toate 
pășunile și rezervele de furaje verzi din golurile de munte, din 
deltă și din bălți.

Gospodăriile de stat, precum și gospodăriile colective, cooperati
vele de producție și întovărășirile agricole vor fi sprijinite și 
orientate în interesul lor propriu și al economiei naționale spre 
îngrășarea bovinelor pentru carne, hrănirea acestora din abun
dență cu porumb siloz și porumb verde. Pentru adăpostirea lor 
se vor construi grajduri simple și instalații cît mai puțin cos
tisitoare.

Creșterea porcilor are rolul hotârîtar 
în îmbunătățirea aprovizionării 

cu carne și grăsimi
CREȘTEREA ȘI INGRAȘAREA PORCILOR AU UN ROL HO- 

TARITOR PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA APROVIZIONĂRII POPU
LAȚIEI CU CARNE. NICI O ALTA SPECIE DE ANIMALE 
PENTRU CARNE ȘI GRĂSIMI NU SE ÎNMULȚEȘTE ATIT DE 
REPEDE ȘI NICI NU PRODUCE CARNE ATIT DE MULTA ȘI 
IEFTINA.

In prezent avem în țară peste 3.236.000 porci din care cca. 
301.000 scroafe, rezultînd o densitate ia 100 ha. teren arabil de 
33 porci, din care 3,2 scroafe. Aceste cifre depășesc cu 16 la 
sută efectivul din 1938 și de 2 ori pe acela din primii ani de 
după război (1948).

Gospodăriile agricole din sectorul socialist au un număr mîc 
de porci, calculat pe 100 hectare teren arabil. în gospodăriile 
agricole colective se cresc 88.300 porci proprietate obștească, — 
din care 26.000 scroafe, revenind la 100 ha. teren arabil numai 
6 porcine, din care 1,70 scroafe. In gospodăriile de stat revin 
astăzi la fiecare 100 ha. teren arabil un număr de 55 porci, din 
care 7 scroafe; pentru gospodăriile de stat această încărcătură 
la 100 ha. arabile este mică; ea poate să fie în scurt timp ap.roape 
dublată.

Putem să luăm cursul spre a realiza pe țară densitatea de 50— 
55 porci la 100 hectare arabile și să ajungem Ia un număr total 
de 5—5,5 milioane. Avem pentru aceasta condiții optime.

In anul trecut numai porumbul ne-a dat o cantitate disponibilă 
de grăunțe pentru furajarea animalelor de peste 4 milioane tone.

Ce trebuie să facem pentru a realiza un salt în creșterea și in- 
grășarea porcilor ?

In toate gospodăriile agricole, creșterea porcilor trebuie orien
tată spre un obiectiv precis, acela al producerii unui porc de 
carne, a cărui îngrășare să se facă rapid, astfel ca în 7—8 luni 
de zile să ajungă la greutatea de cca. 100 kg., greutate la care 
este cel mai rentabil pentru sacrificare.

Crescătorii de animale să urmărească în toate crescătoriile pro
ducția scroafelor și să rețină pentru prăsilă numai acele scroafe 
care fată și înțarcă mulți purcei, sacrificînd pe cele necorespun
zătoare.

Să se continue cu perseverență acțiunea de îmbunătățire a por
cilor de rasă locală, prin încrucișarea cu rasele amelioratoare cele 
mai bune pentru producția de carne.

In cadrul stațiunilor experimentale zootehnice, să se organi
zeze îngrășarea individuală de control a porcilor, spre a se 
ușura selecția lor în ce privește folosirea furajelor și randamen
tului de creștere în greutate vie. Prin îngrășări de control s-a 
ajuns în Republica Democrată Germană, în Danemarca și în alte 
țări la tipuri de porci care dau un spor de 1 kg. greutate vie, 
folosind nurnai 3,7—3,8 unități nutritive. La noi se consumă în 
mod obișnuit 5—5,50 unități nutritive pentru un spor de I kg. 
greutate vie. Putem ajunge și noi la tipuri care să folosească mai 
puțin de 4 unități nutritive? Fără îndoială că putem. Aceasta ar 
însemna, în condițiile actuale de hrănire a porcilor, să putem in- 
grășa și obține aceeași cantitate de carne, folosind cu 20 la sută 
mai puține furaje, să obținem un porc de 100 kg. greutate 
vie cu 100 kg. de grăunțe mai puțin. La îngrășarea a 5.000.000 de 
porci din rasele bune, înseamnă o economie de 500.000 tone po
rumb, cu care am putea îngrășa în plus 1.250.000 porci și obține 
un plus de 125.000 tone carne.

Folosind experiența valoroasă a țărănimii muncitoare în creș
terea și îngrășarea porcilor, gospodăriile agricole socialiste, cu 
sprijinul sfaturilor populare, pot obține bune rezultate organiztnd 
crescătorii de porci In bălți și în Delta Dunării, precum șl în 

pădurile bătrîne de stejar șl fag, pentru folosirea ghindei și 
jirului.

Creșterea și îngrășarea porcilor sînt un mijloc important de 
venituri pentru producătorii agricoli și sursa cea mai însemnată 
pentru aprovizionarea populației cu carne și grăsimi.

Pentru dezvoltarea creșterii oilor. 
Sporirea producției de carne 

de pasare și oua
Creșterea oilor ocupă un loc important pentru asigurarea apro

vizionării industriei ușoare cu lină și a populației cu carne și 
brînzeturi.

Avem in țara noastră 10.364.000 de oi, revenind cîte 71 capete 
la 100 de ha. teren agricol. Din totalul oilor, aproximativ 33 la 
sută sînt cu lină fină și semifină, aparținînd raselor merinos, 
■spankă și țigaie, iar restul sînt în majoritate țurcane cu lină 
groasă. In unele regiuni, oile cu lînă fină sînt în număr mare. 
Astfel, în regiunea Constanța, unde revin 111 oi la 100 ha. te
ren agricol, 94 la sută din oi au lînă fină și semifină ; în regiu
nea Galați, din 96 oi la 100 ha. teren agricol, sînt 65 oi cu lină 
fină și semifină, iar în regiunea Ploești, din 93 oi la 100 ha. 
71 au lînă semifină.

Creșterea oilor este ramura zootehnică cea mai dezvoltată în 
sectorul socialist-cooperatist. Gospodăriile colective dețin 829.700 oi, 
revenind cîte 50 oi la 100 ha. teren agricol. Peste 75% din numă
rul oilor proprietate obștească a gospodăriilor colective au lînă 
fină și semifină, iar producția medie de lînă obținută în 1957 a 
fost de 2,270 kg. de fiecare oaie. Dacă la efectivul proprietate 
obștească al gospodăriilor colective se adaugă efectivul proprie
tate personală a colectiviștilor, rezultă cifra totală de 1.980.000 
capete, revenind cîte 120 oi la 100 ha., cifră care depășește aproape 
de două ori încărcătura la suta de ha. pe țară.

Ce denotă aceasta ?
în primul rînd că în condițiile agriculturii cooperativizate, 

încărcătura medie pe 100 ha. teren agricol poate fi mai mare 
decît încărcătura de acum, cînd încă predomină sectorul agricol 
individual; ȚININD SEAMA DE PERSPECTIVELE DE DEZ
VOLTARE A PROCESULUI DE TRANSFORMARE SOCIALISTA 
A AGRICULTURII. REZULTĂ CA VOM PUTEA AJUNGE LA UN 
EFECTIV DE OI MULT MAI MARE DECIT CEL DE 12,5—13 MI
LIOANE, PREVĂZUT DE DIRECTIVELE CELUI DE-AL II-LEA 
CONGRES AL PARTIDULUI.

în al doilea rînd, că în condițiile agriculturii socialiste cali
tatea turmelor de oi se îmbunătățește mult mai repede decît in 
condițiile agriculturii individuale.

Ies de asemenea în evidență posibilitățile de sporire a produc
ției de lînă în condițiile agriculturii cooperatiste.

în timp ce media pe țară este de 1,8 kg. de fiecare oaie, In sec
torul socialist cooperatist avem de la fiecare oaie medie 2,1 kg. 
lină, ceea ce înseamnă un spor anual de peste 0,500 kg. pe cap d® 
oaie. Dacă vom obține de la întregul șeptel ovin media reali
zată astăzi în sectorul socialist-cooperatist vom putea avea un 
plus de peste 5 mii tone lînă, cu 2.150 tone mai mult decît am 
importat în anul trecut.

In condițiile de astăzi, oile contribuie cu cca. 60.000 tone de 
carne, la aprovizionarea populației. Această contribuție poate fi 
sporită dacă vom restrînge numărul de peste 4.500.000—5 milioane 
miei sacrificați la o vîrstă la care nu ne pot da decît 6—7 kg. 
carne. Sacrificarea numai a tineretului ovin în greutate de 10 kg. 
ar însemna peste 16.000 tone carne de consum în plus de cea 
mai bună calitate, precum și un plus de 4.500.000—5 milioane blă- 
nițe mai mari și mai rezistente decît blănițele pe care le obținem 
de la miei sacrificați la vîrsta fragedă.

Rentabilitatea creșterii oilor sporește și prin producția de lapte. 
De la fiecare oaie mulgătoare se obțin în medie 40 litri lapte.

Pentru sporirea producției de lînă, creșterea oilor trebuie orien
tată spre rase cu lînă fină și semifină, cum sînt merinosul de 
Palas, merinosul de vest, spanka, țigaie bucălaie și ruginie, pre
cum și țigaia de munte, care trebuie să înlocuiască oaia țuircană, 
chiar în raioane cu altitudine de peste 600 m.

PENTRU O MAI BUNA APROVIZIONARE A POPULAȚIEI 
CU PRODUSE ANIMALE, TREBUIE SA SPORIM PRODUCȚIA 
DE OUA ȘI CARNE DE PASARE.

O socoteală simplă ne arată că dacă fiecare gospodărie țără
nească ar avea numai cîte 15—20 păsări ouătoare, dintr-odată 
efectivul total de păsări din țară s-ar dubla, iar consumul de ouă 
ca'culat pe cap de locuitor ar crește cu cel puțin 100 bucăți anual.

Cu toate că în ultimii 7 ani efectivul de păsări din țara noas
tră s a dublat — numărînd astăzi cca. 35 milioane capete, nece
sitățile de ouă și de carne de pasăre nu sînt satisfăcute pe 
deplin.

Trebuie, și se poate, ca pînă în 1960 să realizăm un efectiv de 
cel puțin 50 milioane de păsări adulte. Din partea gospodăriilor 
agricole de stat se cere ca în anii următori să sporească simțitor 
efectivele de păsări, ajungînd la o încărcătură de cel puțin 100—150 
păsări la 100 ha. cerealiere, iar gospodăriile agricole colective la 
200 păsări.

Pentru realizarea acestei sarcini este nevoie să se dezvolte re
țeaua stațiunilor de incubație, care față de 3 milioane pui cît dau 
astăzi, să scoată cel puțin 25 milioane pui în 1960.

Asigurarea bazei furajere — 
condiție principala în dezvoltarea 

creșterii animalelor
Tovarăși,
PENTRU A ASIGURA CONDIȚIILE NECESARE DEZVOLTĂ

RII CREȘTERII ANIMALELOR ȘI MĂRIRII PRODUCTIVITĂȚII 
LOR, TREBUIE SA NE PREOCUPAM TEMEINIC DE ASIGURA
REA UNEI BAZE FURAJERE TRAINICE CORESPUNZĂTOARE 
CANTITATIV ȘI CALITATIV.

Avem în țară toate condițiile pentru a dezvolta o bază furajeră, 
care să alimenteze un număr mult mai mare de animale decît 
ne-am propus noi să creștem în anii următori.

Dezvoltarea viticulturii-izvor de mare bogăție 
a țării

Tovarăși,

ȚARA NOASTRĂ ESTE CUNOSCUTA IN ÎNTREAGA LUME 
CA O ȚARA BOGATA IN STRUGURI ȘI FRUCTE, IN VINURI 
ALESE PRIN GUSTUL, AROMA ȘI BUCHETUL LOR NATURAL. 
Nu întîmplător viile și livezile noastre pline de rod au inspirat 
de-a lungul timpurilor pe cei mai mari poeți și artiști ai țării. 
Despre vinul de Cotnari, denumit de Dimitrie Cantemir „perla 
Moldovei“, un poet spunea că are culoarea chihlimbarului, parfu
mul viilor înflorite, gustul migdalelor amărui și al dulcilor stafide, 
aroma piersicilor și a căpșunilor. La concursul internațional al 
vinului din 1957 s-a acordat medalia de aur cu mențiune Musca
tului nostru Otonel de Tîrnave, iar medalii de aur au căpătat vi
nurile noastre din Cotnari, Dealu Mare, Odobești, Drăgășani și 
din alte podgorii.

Un lanț întreg de podgorii acoperă colinele Carpaților expuse 
spre soare pe o lungime de peste 800 km., începînd de la Turnu- 
Severin, trecînd prin Drăgășani, peste Dealu Mare, Odobești, 
Panciu. Nicorești, pînă la Iași și de acolo în nordul Moldovei.

PRINTR-0 MUNCA STĂRUITOARE. CIRCA 1 MILION HEC
TARE TERENURI SITUATE PE DEALURI ȘI COLINE ȘI PESTE 
200.000 HECTARE NISIPURI IMPROPRII CULTURII CEREA
LELOR, POT FI VALORIFICATE IN MODUL CEL MAI ECO
NOMIC Șl RENTABIL PRIN CULTIVAREA LOR CU VIȚA DE 
VIE, POMI Șl ARBUȘTI FRUCTIFERI.

In țara noastră viile ocupă o suprafață de peste 240.000 ha.
O parte din suprafața ocupată de vii este plantată cu hibrizi pro

ducători direcți, care dau produse de calitate inferioară sau este 
plantată cu vii bătrîne.

Măsurile luate de partid și guvern au înlăturat greșelile care 
au dus la slăbirea interesului viticultorilor pentru refacerea și buna 
îngrijire a viilor. Ca urmare a politicii de cointeresare materială 
a viticultorilor, în ultimii ani se observă progrese însemnate pe 
linia dezvoltării viticulturii.

In anul 1957, suprafața pepinierelor viticole, ca primă verigă în 
dezvoltarea viticulturii a depășit aproape de 10 ori suprafața din 
anul 1944, iar plantațiile de port-altoi s-au mărit de peste 3 orb 
Producția de vițe altoite a iost în 1957 de 20.000.000 bucăți față 
de 10.000.000 bucăți în 1955.

In perioada 1948—1957 s-au plantat peste 10.000 hectare vii, 
din care 6.000 hectare în gospodăriile agricole de stat, și s-a com
plectat un foarte mare procent din golurile existente în vii.

Producția realizată în 1957 la majoritatea gospodăriiloj agri
cole socialiste din mai toate podgoriile a fost foarte bună. Gos
podăria de stat Odobești din regiunea Galați, pe o suprafață 
de 820 ha. a obținut 10.250 kg. struguri la ha.; gospodăria de 
stat Apoldul de Sus, regiunea Hunedoara, a obținut de pe supra
fața de 593 ha, o producție medie de 7-000 kg. etruguri la ha.ț

După cum am mai arătat ELEMENTUL PRINCIPAL IN ALN 
MENTAREA ANIMALELOR TREBUIE SA DEVINĂ PORUMBUL 
Șl MAI ALES PORUMBUL ÎNSILOZAT, ale cărui calități în creș; 
terea și îngrășarea animalelor sînt superioare față de orice altă 
cultură furajeră.

Avem peste 2.700.000 ha. de pășuni și aproape 1.400.000 ha. finețe 
naturale. în afară de aceasta, 8% din terenul arabil, se cultivă cu 
plante furajere, pentru fîn, suculente și furaj verde; mai mult de 
4,5 milioane ha. din terenul arabil sînt cultivate cu cereale fura
jere, dintre care porumbul ocupă locul de căpetenie, urmat de 
orz, ovăz, și altele. La acestea se adaugă o parte din cartofi, folo
siți ca furaj, produsele secundare agricole, (coceni, paie, plea
vă, vrejuri, frunze de sfeclă), precum și rezidiile industriale, ca 
tărițe, șroturi. tăieței de sfeclă, melasă și altele.

Resursele furajere nu asigură astăzi în bune condiții necesa
rul de nutrețuri pentru animale, din cauză că se obțin producții 
scăzute pe unitatea de suprafață și nutrețurile sînt folosite în 
mod nerațional.

Pășunile naturale produc In medie numai 3.500—4.000 kg. masă 
verde, iar în regiunile București, Constanța, Galați și Craiova și 
unele locuri din Moldova, producția este chiar cu mult sub 3.009 
kg. Vilele pasc, de fapt, numai în lunile mai și iunie. Finețele na
turale nu depășesc în medie producția de 1.200 kg. fin.

Faptele ne arată, prin mii de exemple că putem să dublăm și 
chiar să triplăm cantitatea de furaje, că putem folosi furajele cu 
mult mai mare randament,

Comitetele executive ale sfaturilor populare din comunele Săli- 
ștea — regiunea Stalin, Apoldul de Sus — regiunea Hunedoara, 
Mănăstireni și Budurasa — regiunea Cluj și multe altele, au exe
cutat în cursul anilor 1956 și 1957 lucrări de întreținere a pășu
nilor naturale, aplicînd în același timp îngrășăminte; ca urmare, 
producția de iarbă a crescut de cca. 3—4 ori, de la 4—5.000 kg. 
pe hectar la 15—18.000 kg.

In comunele Curtici din regiunea Timișoara. Rușețu din regiunea 
Galați, Cogealac din regiunea Constanța, Băilești din regiunea 
Craiova și în zeci de alte comune s-a trecut la desțelenirea pășu
nilor și la cultivarea acestora cu plante furajere, orînduite astfel 
îneît să permită pășunatul în „conveier verde“ tot timpul verii și 
toamnei; ca urmare s-au obținut pe hectar în medie 25.000 kg. 
masă verde, față de 3.000—4.000 kg. cîte se obțineau cînd pășunile 
erau folosite fără a fi cultivate.

Țăranii crescători de animale au organizat cu ajutorul Institu
tului Agronomic de la Craiova cultivarea și îmbunătățirea pășu
nilor de la Rîncu. raionul Baia de Aramă și au ajuns să obțină 
18—20.000 kg. masă verde, acolo unde înainte nu se puteau hrăni 
nici 2 oi pe hectar.

In regiunea Constanța s-au însilozat anul trecut 180.000 tone 
porumb ; aceasta a contribuit ca în Dobrogea, unde înainte se 
creșteau aproape numai oi, să se creeze ferme de vaci care dau 
peste 2.000 de litri lapte.

Gospodăriile agricole de stat și fermele experimentale zootehnice, 
care au asigurat 4—5 tone de porumb murat pentru fiecare vacă, 
au obținut producții medii de lapte de peste 2.500—3.000 litri.

Aceste exemple arată că stă pe de-a-ntregul în puterile și posi
bilitățile agriculturii noastre de a asigura baza furajeră necesară 
unei bune aprovizionări a populației cu carne, lapte, ouă ș. a.

Pentru aceasta trebuie să acordăm în primul rînd o mare aten
ție culturii porumbului pentru siloz și să învățăm pe producătorii 
agricoli să însilozeze porumbul. Să extindem cultura lucernei și 
trifoiului pe cel puțin 400.000 hectare, iar plantele de mică valoare 
nutritivă, cum sînt dughia și meiul, să fie înlocuite cu borceag, 
mazăre, soia furajeră și altele; să se extindă cultivarea nutrețuri- 
lor după plantele care părăsesc de timpuriu terenul, cum sînt ra- 
pița, orzul de toamnă și în unele locuri chiar grîul.

In zonele secetoase de stepă, pășunile și finețele slab pro
ductive să fie arate și cultivate cu plante furajere, treeîndu-se 
în mod treptat la folosirea lor în sistemul de conveier verde.

In acțiunile sfaturilor populare pentru mărirea producției pe 
hectar la pășunile naturale, să se folosească pe scară largă munca 
țăranilor muncitori proprietari de animale, cum și sumele ce se 
realizează prin taxele de pășunat.

Este necesar să se extindă în mod organizat pășunatul în lunca 
și Delta Dunării, în pădurile de fag și stejar, a căror vîrstă și 
consistență permit aceasta; este necesară și o mai bună folosire a 
tuturor resurselor furajere din agricultură, cum sînt paiele, cocenii, 
precum și a celor din unele industrii alimentare (borhoturile, șrotu- 
rile, resturile de la abatoare și altele); gospodăriile agricole de stat 
să treacă la folosirea în hrana animalelor a furajelor combinate, a 
ureei în hrana rumegătoarelor. Pe măsura însușirii acestor practici 
de furajare avansată să trecem la introducerea lor și în gospodăriile 
agricole colective.

Institutele de cercetări să studieze mai profund tehnica fura
jării animalelor, stabilind rații furajere pe specii și pe categorii 
de animale, ca astfel pe fiecare unitate nutritivă să obținem o can
titate mai mare de carne, lapte, ouă, lînă și de calitate mai bună.

Odată cu asigurarea unei baze furajere corespunzătoare, trebuie 
intensificată acțiunea de îmbunătățire a raselor de animale exis
tente, prin aplicarea celor mai noi măsuri de selecție și repro
ducție.

Trebuie să se organizeze acțiunea de însămînțări artificiale la bo
vine și ovine, folosind în acest scop cei mai buni reproducători de 
mare valoare zootehnică procurați prin import din U.R.S.S., și din 
alte țări, precum și din rasele ce se cresc la noi în țară.

Trebuie organizate pe scară raională, regională și națională 
concursuri pentru cei mai buni crescători de animale, cărora să li 
se acorde diplome și medalii pentru obținerea unor producții mari 
de lapte, pentru obținerea a cît mai mulți purcei înțărcați de la 
scroafe, pentru tunderea unor cantități cît mai mari de lînă, pen
tru producții record la ouă. Aceste diplome și medalii, pe lîngă 
recompensa morală, să dea dreptul și la anumite avantaje mate
riale. Să se organizeze tîrguri, expoziții de animale, în care cres
cătorii să se întreacă în a prezenta animale cît mai frumoase și mai 
productive.

AVEM CONVINGEREA CA OAMENII MUNCII DIN AGRI
CULTURA ȘI ORGANELE DE PARTID ȘI DE STAT, FOLOSIND 
CU PRICEPERE ȘI CU PERSEVERENȚA CONDIȚIILE FAVO
RABILE PENTRU DEZVOLTAREA CREȘTERII ANIMALELOR, 
VOR REUȘI INTR-UN TIMP MAI SCURT DECIT A FOST TRA
SAT DE DIRECTIVELE CELUI DE-AL II-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI, SA ASIGURE APROVIZIONAREA DIN BELȘUG 
A POPULAȚIEI DE LA ORAȘE ȘI SATE CU PRODUSE 
ANIMALE.

gospodăria agricolă colectivă „Steaua Roșie* din comuna Jariș- 
tea, regiunea Galați, a recoltat aproape 8.000 kg. struguri de pe 
fiecare ha. de vie, fapt care i-a permis să repartizeze cîte 57 
lei pe zi-muncă, deși în medie de familie colectivizată nu are 
decît 0,59 ha. vie pe rod.

Cu toate acestea, potențialul viticol al țării noastre, luat în 
ansamblu, nu este valorificat în măsură corespunzătoare.

Este necesar să se ia o serie de măsuri tehnice și economice 
care să asigure un avînt în dezvoltarea viticulturii. La baza acestei 
mari acțiuni trebuie să stea lucrarea de zonare și raionare a viti
culturii, care indică cele mai valoroase soiuri de viță, stabilind 
specializarea fiecărei podgorii în funcție de condițiile agro-pedo- 
climatice.

Trebuie să se elaboreze un plan sistematic și amănunțit de 
refacere și extindere a viilor din podgoriile unde se produc cele 
mai alese vinuri și unde, prin munca stăruitoare a multor ge“ 
nerații de viticultori, s-a acumulat un tezaur de cunoștințe des
pre cultura viței de vie. Plantațiile care se vor face pe tere
nurile nisipoase și pe a'.te terenuri care nu se pretează la cul
tura cerealelor, împreună cu suprafața ocupată astăzi de vii, vor 
trebui să ajungă pînă în anul 1970 la cel puțin 300.000 ha., din 
care 200.000 ha. plantate cu vițe altoite și indigene, care să dea 
o producție anuală de 1.300.000 tone struguri; aceasta va în
semna o cantitate de peste 70 kg. struguri de fiecare locuitor, 
față de circa 45 kg., media în ultimii 5 ani.

PRIMA MĂSURĂ CARE TREBUIE LUATA. Șl CÎT MAI UR
GENT, ESTE ASIGURAREA BAZEI DE PRODUCERE A MATE
RIALULUI SADITOR VITICOL.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii împreună cu comitetele 
executive ale sfaturilor populare au obligația să ia măsuri pen
tru extinderea plantațiilor de port-altoi cel puțin pînă la 1.500 
ha., asigurînd, printr-o bună îngrijire a acestor plantații, o pro
ducție de cel puțin 165.000.000 bucăți port-altoi. Totodată să or
ganizeze producția de vițe altoite și indigene, astfel ca să pro
ducă anual cel puțin 70 milioane vițe bune pentru plantat. Port- 
altoiul și altoiul să fie produși cu precădere de unitățile agri
cole de stat, pentru a se asigura autenticitatea și proporția 
între soiuri stabilite prin lucrarea de raionare a viticulturii.

Este o datorie de onoare pentru toți specialiștii și pepinieriștii 
viticoli de a realiza în timpul cel mai scurt posibil sarcinile de 
producere a 70 milioane de vițe altoite și indigene. Dacă ridicăm 
cu numai 5—10% procentul de vițe altoite din calitatea l-a, 
aceasta aduce un plus de 8—16 milioane de vițe anual.

Ținînd seama de mersul înainte al transformării socialiste a 
agriculturii, de faptul că pentru înființarea viilor se angajează 
cheltuieli mari de muncă și bani, șl că aceste plantații nu se
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fac pentru 2—3 ani, ci âu o durată de producție care depășește 
50 de ani, trebuie să acordăm toată atenția alegerii locului, or
ganizării teritoriului în vederea mecanizării unui volum cît mai 
mare de lucrări, precum și respectării sortimentului indicat. în 
întreaga acțiune de refacere și extindere a viticulturii, trebuie să 
avem în vedere dezvoltarea viticulturii pe baze moderne, la nive
lul științei și practicii înaintate, în care mecanizarea lucrărilor 
Viticole va avea un rol însemnat.

La înființarea noilor plantații de vii organizate pe baze știin
țifice, să avem în vedere concentrarea lor mâi ales în incinta pod
gorii.or și a perimetrelor consacrate pentru vii, renumite prin 
producția și calitatea recoltelor.

O grijă deosebită trebuie dată înființării de vii pe nisipuri, care 
se plantează cu viță indigenă și necesită cheltuieli cu aproximativ 
50% mai mici decît viile altoite.

Asemenea plantații noi, în masiv, se pot realiza cu succes în 
gospodării agricole socialiste, care vor beneficia din plin de 
tehnica modernă și de îndrumarea calificată pusă la dispoziție 
de către stat.

Statul va sprijini cu credite gospodăriile agricole colective si
tuate în incinta podgoriilor, pentru a extinde cultura viței de vie 
pe terenurile favorabile acestei culturi, dar care se folosesc azi 
pentru alte plante.

Odată cu înființarea de noi plantații de vii, trebuie luate mă
suri pentru refacerea viilor existente, cu grija ca producția glo
bală de struguri și vin să nu scadă, ci dimpotrivă să. crească de 
la an lâ an.

Poate fi sporită simțitor producția de fructe
IN CE PRIVEȘTE POMICULTURA, suprafețele cultivate cu 

pomi și cele ocupate cu pomi răzleți se ridică astăzi la circa 
300.000 ha., din care 176.000 ha. livezi în masiv, iar restul ocu
pate cu pomi răzleți, inclusiv pomii din grădinile de pe lîngă 
casă.

Ca număr de pomi, sînt cca. 60.000.000, dintre oare 28.000.000 
cultivați în livezi masive. In trecut nu a existat o orientare 
a dezvoltării pomiculturii, ceea ce a contribuit ca starea live
zilor să lase mult de dorit. Un neajuns este numărul prea 
mare de pomi răzleți, unde cu greu se poate aplica minimum 
de lucrări agrotehnice, precum și raportul nefavorabil între 
specii; mărul se cultivă în proporții de numai 15%, iar îm
preună cu alte specii valoroase, ca părul, caisul, piersicul și nucul, 
abia se atinge proporția de 25% din totalul pomilor, în timp ce 
prunul deține 65%.

Producția și deci consumul central de fructe socotit pe cap de 
locuitor oscilează între 22—36 kg. anual, față de 75 kg. cît ar 
trebui normal să se consume.

Odată cu aplicarea primelor planuri economice de stat, secto
rul pomicol a început să se redreseze, făcînd progrese în produ
cerea de material săditor și în producerea de fructe.

Astfel, în anul 1957 s-au obținut 3,3 mii. pomi altoiți, adică 
de 10 ori mai mult decît s-a produs în perioada 1942—-1947. între 
anii 1948—-1957 s-au plantat peste 14.000 ha. livezi în masiv în 
cadrul gospodăriilor agricole de stat, 3.000 ha. livezi în masiv 
în sectorul socialisUcoOperatist, precum și 10—15.000.000 pomi în 
grădinile țărănești.

Aplicînd regulile agrotehnice, numeroase gospodării agricole so
cialiste și gospodării individuale au obținut producții mari de 
fructe, lichîdînd caracterul periodic de rodire, cea mai mare racilă 
a pomiculturii.

La pepiniera Istrița din raionul Mizil, de 10 ani de-a rîndul 
se obțin recolte de prune variind între 5.000—12.000 kg. la ha., 
cu o producție medie de 8.000 kg. la ha. La stațiunea experi
mentală pomicolă Voinești din raionul Tîrgoviște, producția me
die pe 6 ani la mere soiul Ionathan este de 19.500 kg. la ha. 
Producții pînă la 17.000 kg. mere la ha., au obținut și nume
roși țărani individuali din comunele Cîndeșți-Vale, Voinești, Dra- 
godănești din raionul Tîrgoviște.

Cu toate aceste rezultate, care vorbesc despre marile resurse 
existente în ridicarea productivității livezilor, situația generală a 
pomiculturii continuă să rămînă nesatisfăcătoare, din cauza rit
mului slab de introducere a agrotehnicii înaintate.

Cunoscînd condițiile foarte prielnice pentru cultura pomilor, 
mai ales în regiunea dealurilor și colinelor, este necesar să se ela
boreze un plan de dezvoltare în perspectivă a dezvoltării pomi
culturii în țara noastră, plan care să se bazeze pe lucrarea de zo
nare și raionare a pomiculturii.

Pe sortimente producția de fructe va trebui să atingă In anul 
1970 următoarele proporții: mere cca. 28%, față de 15% cit avem 
în prezent, pere 8% față de 4%, caiși peste 4% față de 2%, 
pruni 38% față de 65%, nuci 7% față de 3% etc.

Prin această orientare a producției pomicole, axată pe mărirea 
procentului speciilor valoroase și în special a măru'lui, se va putea 
asigura îmbunătățirea continuă a aprovizionării cu fructe proaspete

Cadre bine pregătite pentru agricultură 
Cuceririle științei în slujba sporirii 

producției agricole
Tovarăși,

Sarcinile mari și din ce în ce mai complexe ale agriculturii 
noastre, dezvoltarea ei pe baza introducerii mecanizării și teh
nicii moderne și a aplicării metodelor științifice, cursul accen
tuat al procesului de transformare socialistă a agriculturii cer 
îmbunătățirea pregătirii teoretice și practice a specialiștilor din 
agricultură și ridicarea la un nivel mai înalt a cercetărilor știin
țifice legate de practica agricolă.

In anii puterii populare, s-a dat o largă extindere învățămin- 
tului agricol de toate gradele. Față de 4 facultăți în trecut avem 
astăzi In țară 5 institute de învățămînt agronomic, în care se 
pregătesc peste 5.000 studenți ca viitori ingineri agronomi, ingi
neri zootehniști, ingineri mecanizatori și hidroamelioratori, Ingi
neri horti-viticultori și medici veterinari. De asemenea, s-a extins 
rețeaua școlilor agricole profesionale și a școlilor tehnice.

Agricultura dispune astăzi de un număr de 12.333 cadre cu 
pregătire superioară, 15.895 cadre cu pregătire medie și peste 
80.000 de muncitori cu pregătire în diferite școli agricole profe
sionale. Pe măsura extinderii sectorului socialist în agricultură, 
s-a dat o mare atenție pregătirii, din rîndurile colectiviștilor, a 
cadrelor de conducere ale gospodăriilor agricole colective.

După calcule preliminare, pentru îndrumarea și conducerea ca
lificată a tuturor ramurilor agriculturii, va trebui să avem în cîțiva 
ani un număr de peste 20.000 cadre tehnice agricole cu studii 
superioare și circa 70.000—80.000 cadre tehnice agricole cu pregă
tire medie. Invățămîntul profesional agricol trebuie să devină un 
învățămînt de masă în care să se poată pregăti un număr cît mai 
mare de tineri din rîndurile țărănimii cooperativizate, muncitori 
din gospodăriile agricole de stat și S.M.T.-uri, ca astfel să dăm 
agriculturii un tip nou de muncitor al ogoarelor, bine pregătit 
pentru a smulge pămîntului cît mai multe roade.

îmbunătățirea pregătirii teoretice a cadrelor în învățămîntul 
agricol superior, trebuie să meargă mînă în mînă cu îmbunătă
țirea pregătirii practice. Este necesar ca practica studenților să 
fie organizată pe cicluri întregi de producție, în cele mai bune 
gospodării agricole de stat, gospodării agricole colective și sta
țiuni de mașini și tractoare.

Inginerilor agronomi si zootehniști le cerem astăzi să aibă cu
noștințe în domenii mult mai diferite decît în trecut. Ei trebuie 
să cunoască și să mînuiască mașinile agricole și diferite agregate 
ce se folosesc în agricultură, să aibă temeinice cunoștințe de eco
nomie agrară și de organizare a întreprinderilor agricole socia
liste, de organizare a producției agricole în unități mari, multi
lateral dezvoltate.

Cercetările și experimentările științifice sînt în ultimii ani mai 
legate de cerințele practicii, de sarcina ridicării producției agricole 
vegetale și animale. Oamenii de știință din agricultură au obținut 
unele realizări importante în crearea de noi soiuri de plante și 
rase de animale și îmbunătățirea celor existente, în elaborarea 
unor măsuri agrotehnice diferențiate și a unor norme de hrănire 
rațională a animalelor, în combaterea unor boli contagioase 
la animale, în folosirea economică a unor mașini agricole.

Lupta pentru dezvoltarea agriculturii, pentru sporirea producției 
agricole ridică mereu probleme noi care cer să fie rezolvate de 
către oamenii de știința. Avem nevoie de noi soiuri de grîu mai 
productive, rezistente la ger și la secetă, la boli și dăunători, dar 
rezistente mai ales la cădere și la scuturare, pentru a putea fi re
coltate mecanizat, fără pierderi.

Sînt ani de zile de cînd institutele de cercetări au anunțat 
soiuri de grîu de mare perspectivă, dar aceste soiuri, cultivate în 
condiții de producție, nu s-au dovedit mai bune decît soiurile care 
se găsesc în cultură, și din această cauză nu au căpătat o largă 
răspîndire în producție.

în multe țări care cultivă porumbul pe suprafețe mai întinse 
s-au introdus și generalizat în producție hibrizi dubli de porumb, 
care dau importante sporuri de producție față de soiurile selec
ționate. Deși la noi tn țară porumbul este cultura de bază, nu 
avem încă hibrizi dubli proprii (autohtoni) în producție.

Institutul ae cercetare a porumbului, înființat anul trecut, tre-: 

în același timp cu utilarea gospodăriilor socialiste viticole cu 
tractoare și mașini viticole, trebuie să se acorde atenția nece
sară înzestrării acestor gospodării cu instalații de vinificare mo* 
derne, fără de care nu poate fi concepută prelucrarea și obți
nerea de produse viticole de calitate superioară.

Statul va acorda gospodăriilor agricole colective cu caracter 
viticol credite pentru procurarea de tractoare și mașini viticole, 
cît și pentru organizarea vinificării primare. Rambursarea acestor 
credite se va face prin vînzarea producției către stat la prețuri 
remuneratorii, pe bază de contracte pe termen lung.

Pentru prelucrarea strugurilor și depozitarea producției de vin, 
statul a făcut investiții asigurînd pînă în prezent un spațiu de 
depozitare de circa 15.000 vagoane.

Față de nevoile actua'.e și de cele de perspectivă, va trebui 
să sporim simțitor numărul uzinelor de vinificat și al spațiilor 
de depozitare și condiționare a vinului.

Dezvoltarea viticulturii va aduce o contribuție mare la întă- 
rirea balanței comerțului nostru exterior. Pentru o tonă de vin 
vărsat la butoi se obține pe piața externă cam tot atît cît pen
tru 10 tone de păcură.

Vinificarea trebuie să părăsească caracterul de mică industrie 
casnică, specific azi în multe din podgoriile noastre, și să capete 
o orientare nouă, prin folosirea schemelor tehnologice elaborate 
de institutele de cercetări, care duc la obținerea unor tipuri și 
sortimente de vin în partizi mari, constante din punct de vedere 
al calității. Această nouă orientare a vinificării va contribui la în
tărirea prestigiului căpătat de vinurile noastre pe piața internă 
și la export.

a populației pe o perioadă mai îndelungată în timpul iernii.
Planul de dezvoltare a pomiculturii trebuie să cuprindă mă

suri de refacere a plantațiilor de pomi îmbătrînite, de extin-1 
deye a suprafețelor cultivate cu pomi; în special trebuie luate 
măsuri de mărire a productivității livezilor pe rod, prin execu
tarea lucrărilor agrotehnice înaintate, menite să lichideze perio
dicitatea de rodire a pomilor, care aduce în fiecare an mari 
pagube economiei naționale.

Se va acorda o atenție deosebită culturii mărului în bazinele 
pomicole Baia Mare, Bistrița, Geoagiu, Hațeg, Caransebeș, R. 
Vîlcea, Curtea de Argeș, Voinești, Rădășanl-Fă'lticeni; culturii 
caisului și piersicului în zona podgoriilor din sudul și vestul 
țării, la Ostrov, Dealu Mare, Oradea, Șimleul Silvaniei, Sînni- 
colau Mare; culturii nucului în bazinele Sebeșul, Călimănești, 
Buzău, Vrancea și prunului în regiunea Pitești, la Vălenii de 
Munte și Buzău.

PINA IN ANUL 1970 VA TREBUI CA NUMĂRUL DE POMI 
SA AJUNGĂ LA 140.000.000 BUC., DIN CARE 80.000.000 PLAN
TAȚI IN LIVEZI MASIVE ȘI CARE SA ASIGURE O PRODUC
ȚIE ANUALA DE 1.800.000 TONE FRUCTE, CEEA CE VA ÎN
SEMNA O CANTITATE DE 75 KG. FRUCTE DE FIECARE 
LOCUITOR, FAȚA DE 36 KG. CIT AVEM ASTAZI.

Ca și în viticultură, asigurarea producerii materialului săditor 
este factorul hotărîtor în această acțiune. Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, împreună cu comitetele executive ale sfaturilor 
populare vor trebui să organizeze producția de pomi altoiți în 
pepinierele pomicole, astfel, ca numărul de pomi altoiți produși 
în fiecare an să crească de la 3.200.000 buc., cît se vor produce 
în anul 1958, la 10.000.000 buc.

Producerea materialului săditor se va face în pepiniere am
plasate oît mai aproape de bazinele pomicole, respectîndu-se cu 
strictețe procentul pe specii și soiuri stabilit prin raionarea po
miculturii.

Pentru a evita irosirea materialului săditor pomicol (care are 
nevoie de un ciclu de producție de 3 ani) va trebui ca majo
ritatea pomilor să fie folosiți cu precădere pentru înființarea de 
plantații în masive din sectorul socialist al agriculturii.

Noile livezi trebuie organizate în zona dealurilor și colinelor, 
pe terenurile cele mai propice acestor culturi, ținîndu-se seama 
de recomandările agrotehnice, de indicațiile privind lupta îm
potriva eroziunii solului, precum și de perspectivele mecanizării 
lucrărilor în pomicultură.

UN MARE ROL IN DEZVOLTAREA VITICULTURII ȘI POMI
CULTURII IL VA AVEA ORGANIZAREA DE CĂTRE MINISTE
RUL AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII ȘI SFATURILE 
POPULARE A UNOR MANIFESTĂRI CA „ZIUA SĂDIRII PO
MILOR", „SĂRBĂTORIREA CULESULUI VIILOR“, „SAPTAMI- 
NA FRUCTELOR“, PRECUM ȘI A UNOR CONCURSURI ȘI 
EXPOZIȚII RAIONALE Șl REGIONALE PRIVIND PRODUCȚIA 
VITI-POMICOLA. Este necesar să se organizeze concursuri și ex
poziții republicane ale vinului și fructelor, pe baza indicilor de 
cantitate și calitate în ce privește strugurii, vinul și fructele. 
Participanților distinși la concurs să li se acorde diplome și me
dalii care să comporte anumite avantaje de ordin material.

buie să intensifice în mod deosebit munca de creare a hibrizilor 
dubli și de producere a seminței hibride, pentru ca an de an, 
suprafețe tot mai mari să fie cultivate cu porumb hibrid de mare 
productivitate.

IN UNIUNEA SOVIETICA ȘI IN ȚĂRILE DE DEMOCRAȚIE 
POPULARA SE CULTIVA SOIURI DE GRIU ȘI HIBRIZI DE 
PORUMB DE MARE PRODUCTIVITATE, SOIURI DE SFECLA 
DE ZAHAR CU UN CONȚINUT MAI MARE DE ZAHAR, SO
IURI DE FLOAREA SOARELUI, CU UN PROCENT MAI MARE 
DE ULEI. ACESTE SOIURI TREBUIE EXPERIMENTATE IN 
CONDIȚIILE DIN ȚARA NOASTRA ȘI RASPÎNDITE ÎN CUL
TURA ACOLO UNDE DAU REZULTATE BUNE.

Pentru ca munca de creare de noi soiuri de plante să fie mai 
rodnică este necesar ca institutele noastre de cercetări să aibă o 
colaborare strînsă cu institutele științifice din Uniunea Sovietică, 
din țările de democrație populară, ca și cu institutele științifice 
din alte țări care au rezultate deosebite. Schimbul permanent de 
materiale, lucrări științifice și semințe cu aceste institute va per
mite oamenilor noștri de știință să nu bătătorească drumuri 
parcurse de alții, să dea un nou și puternic avînt muncii științi
fice, obținînd importante rezultate teoretice și practice.

Un rol din ce în ce mai important în acțiunea pentru sporirea 
producției la hectar revine chimizării agriculturii, folosirii îngră
șămintelor minerale, precum și substanțelor insectofungicide și 
herbicidelor pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor 
din culturile agricole.

La noi, îngrășămintele minerale se folosesc de multe, ori la 
întîmplare, pentru că nu sînt bine cunoscute particularitățile solu
lui, nevoia de îngrășăminte a culturilor și tehnica încorporării 
îngrășămintelor minerale în sol. Este necesar ca oamenii de știință 
să elaboreze o metodologie simplă pentru a putea determina ne
voia de îngrășăminte minerale a diferitelor plante de cultură cul
tivate pe soluri diferite și să extindă experiențele cu îngrășămintele 
minerale pentru a putea stabili folosirea lor rațională și economică, 
pe diferite soluri și pentru diferite culturi.

Oamenii de știință care lucrează în domeniul creșterii animale
lor vor trebui să-și înscrie în planurile lor tematice probleme le
gate de sporirea producției de lapte și de carne, de creșterea șt 
îngrijirea animalelor in cîmp deschis, cu șoproane și adăposturi 
simple și ieftine, pentru a se putea reduce prețul de cost al căr
nii. Trebuie să se stabilească rații de hrănire la toate speciile de 
animale, în care porumbul și mai ales porumbul însilozat, să con
stituie alimentul de bază.

Constructorii de mașini agricole și-au însușit și au adaptat ma
șinile și tractoarele nou introduse la condițiile specifice țării noa
stre; aceste sisteme de mașini trebuie îmbunătățite, perfecționate. 
Oamenilor de știință care lucrează în domeniul mecanizării le 
revine sarcina să stabilească pe bază de studii și cercetări cele 
mai corespunzătoare tractoare și mașini-agricole, cu mare randa
ment în lucru, potrivite pentru diferite culturi și condiții de sol din 
țara noastră.

Pentru ramuri ale agriculturii atît de importante ca viticultura, 
pomicultura, legumicultura, va trebui să se stabilească sistema de 
mașini, luîndu-se în studiu mașinile existente la noi în țară, ma
șinile care se folosesc în Uniunea Sovietică și în țările de demo
crație populară, precum și în alte țări unde mecanizarea acestor 
ramuri de producție agricolă este avansată. Este necesar, de ase
menea, să se stabilească o sistemă de mașini pentru mecanizarea 
lucrărilor care cer un volum mare de lucru în creșterea animalelor, 
pentru recoltatul și prepararea furajelor și altele.

Trebuie să se acorde o importanță mult mai mare studiului pro
blemelor economice și de organizare a muncii și a producției în 
vederea sporirii eficienței economice și asigurării rentabilității în 
întreprinderile agricole socialiste.

Institutele de cercetări științifice trebuie să-și întocmească pla
nuri tematice pe o perioadă mai îndelungată, legate de perspecti
vele generale de dezvoltare a agriculturii și de cerințele concrete 
ale principalelor regiuni agricole. Rezultatele științifice obținute de 
cercetătorii din institute și stațiuni experimentale să fie verificate 
în practică, în condițiile concrete ale producției agricole.

Verificarea în producție a rezultatelor experimentale va scoate 
la iveală noi probleme de cercetare, menite să ducă mai departe 
cuceririle științei, în slujba dezvoltării nelimitate a producției 
ăgricole.

Partidul și guvernul, oamenii muncii de la orașe și sate dau 
o înaltă apreciere activității creatoare a Oamenilor de știință, cafe 
au de adus o mare contribuție la rezolvarea problemelor impor
tante privind sporirea producției agricole, ridicarea continuă a 
nivelului de trai al poporului muncitor, propășirea patriei și pro
gresul social.

Este în interesul întregii populații 
ca în fondul central al statului sâ 

intre cantități cît mai mari 
de produse agricole

Tovarăși,
POLITICA PARTIDULUI ȘI GUVERNULUI ESTE ÎNDREP

TATĂ PERMANENT SPRE RIDICAREA CONTINUA A NIVELU
LUI DE VIAȚA AL OAMENILOR MUNCII DE LA ORAȘE ȘI 
SATE, PE MĂSURA PROGRESELOR REALIZATE IN DEZVOL
TAREA ECONOMICA A ȚĂRII. PENTRU REALIZAREA ACESTEI 
POLITICI ESTE DEOSEBIT DE IMPORTANT CA, PE BAZA 
SPORIRII PRODUCȚIEI AGRICOLE, SA SPOREASCĂ NECON
TENIT CANTITĂȚILE DE PRODUSE AGRICOLE, CARE INTRA 
IN FONDUL CENTRAL AL STATULUI. DIN FONDUL CENTRAL 
DE PRODUSE AGRICOLE AL STATULUI SE ASIGURA APRO. 
VIZIONAREA POPULAȚIEI ORAȘELOR ȘI CENTRELOR IN
DUSTRIALE, PRECUM ȘI A POPULAȚIEI ȚĂRĂNEȘTI DIN 
REGIUNILE CU PRODUCȚIE AGRICOLA INSUFICIENTA, 
APROVIZIONAREA INDUSTRIEI CU MATERII PRIME AGRI
COLE, CREAREA STOCURILOR PENTRU EXPORT ȘI A RE
ZERVELOR DE STAT. ESTE IN INTERESUL ÎNTREGII POPU
LAȚII MUNCITOARE DE LA ORAȘE ȘI SATE CA IN FONDUL 
CENTRAL AL STATULUI SĂ INTRE CANTITĂȚI CIT MAI MARI 
DE PRODUSE AGRICOLE.

Pînă la începutul anului trecut, fondul central al statului la 
produse agricole se constituia, într-o bună măsură, pe baza siste
mului de cote obligatorii.

în toată perioada de aplicare a sistemului de cote obligatorii, 
care a corespuns pe deplin necesităților perioadei respective de 
dezvoltare a economiei naționale, țărănimea, în marea ei majori
tate, a îndeplinit cu cinste și spirit patriotic îndatoririle către stat 
și a adus astfel o contribuție importantă la întărirea alianței între 
clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, la întărirea regimului 
democrat-popular, la construcția socialismului în țara noastră.

Creșterea puterii economice, sporirea producției industriale și 
agricole au permis partidului și guvernului ca, începînd din anul 
1953, să introducă treptat diferite forme de contractări și achiziții 
la plante tehnice și industriale, la legume și fructe, la struguri, la 
animale și produse animale, pregătind în mod sistematic condițiile 
pentru schimbarea sistemului de fqrmare a fondului central de 
produse agricole.

La sfîrșitul anului 1956, Comitetul Central al partidului și gu
vernul Republicii noastre Populare au hotărît desființarea, sistemu
lui de cote obligatorii pentru aproape toate produsele agricole și, 
în locul lui, extinderea schimbului intre oraș și sat pe baze comer
ciale. La temelia relațiilor economice între clasa muncitoare și 
țărănime au fost puse forme de schimb, care lărgesc inițiativa 
țărănimii și îi dezvoltă interesul material pentru mărirea produc
ției agricole. Țărănimea a primit bine această hotărîre, în care a 
văzut un nou și puternic sprijin primit din partea clasei munci
toare, din partea statului democrat-popular.

în prezent, izvoarele principale pentru acoperirea fondului cen
tral de produse agricole sînt resursele proprii ale statului (produc
ția gospodăriilor agricole de stat, plata în natură pentru muncile 
S.M.T., uiumurile etc.) precum și contractările și achizițiile de 
produse agricole, la preț de înțelegere cu producătorii agricoli.

Luînd hotărîrea de desființare a cotelor obligatorii la principa
lele produse agricole și de trecere la sistemul contractărilor, 
partidul și guvernul au contat de la început pe sprijinul și înțele
gerea țărănimii muncitoare, pe interesul ei de a vinde statului sur
plusul său de produse agro-alimentare.

După cum a dovedit-o experiența de cîțiva ani de zile a con
tractărilor la alte produse agricole, precum și experiența de un 
an de zile a folosirii contractărilor de cereale, acest sistem este 
avantajos pentru țărănimea muncitoare cît și pentru stat.

Sistemul contractărilor oferă gospodăriilor agricole colective, 
cooperativelor agricole de producție, întovărășirilor agricole, țăra
nilor muncitori cu gospodării individuale posibilitatea valorificării 
întregului surplus de produse agro-alimentare la prețuri avanta
joase, stabile, punîndu-i Ia adăpost de oscilațiile pieței, ca și de 
tendințele speculative ale intermediarilor particulari.

încheind cu organizațiile comerciale de stat și cu cooperativele 
de consum contracte de livrare a produselor agricole, gospodăriile 
colective, cooperativele agricole de producție, întovărășirile 
și țăranii muncitori cu gospodării individuale își pot organiza 
producția, ținînd seama de necesitățile gospodăriilor și de anga
jamentele luate prin contracte.

Prin sistemul contractărilor se asigură o legătură mai strînsă 
între industrie și agricultură, se intensifică schimbul între oraș 
și sat, prin legături economice tot mai permanente și mai organi
zate, se întărește alianța între muncitori și țărani.

Contractările dau gospodăriilor colective, cooperativelor de pro
ducție și întovărășirilor agricole posibilitatea să-și stabilească pro
ducția și valorificarea pe un plan în prealabil întocmit, care pre
vede livrări dfe cantități cerute de produse agricole, la . termene 
fixate și la prețuri stabile. In același timp contractările constituie 
pentru ele mijlocul principal și sigur de sporire a veniturilor bă
nești, necesare pentru dezvoltarea avuției Obștești și producției, 
precum și pentru a putea repartiza membrilor avansuri în bani în 
tot timpul anului.

In 1957, contractările au luat extindere, încheindu-se contracte 
pentru o carititate de 261.000 tone grîu, 270.000 tone porumb, 
85,000 tone floarea-soafelui, 14.000 tone orzoaică. La contractările 
de cerale au participat aproape toate gospodăriile colective și o 
mare parte din întovărășirile agricole. Da asemenea, s-au încheiat 

■ contracte cu un număr important de gospodării individuale și cu 
membri ai gospodăriilor din sectorul socialist-cooperatist.

Imensa majoritate a producătorilor agricoli contractanți și-au 
respectat obligațiile contractuale. Rezultate bune s-au obținut și 
la contractarea altor produse agricole, cum sînt plantele tehnice, 
legumele, lîna, laptele.

Mersul contractărilor de cereale din recolta nouă arată că pînă 
acum, pe primul loc la încheierea contractelor de livrare a princi
palelor produse agricole, se clasează regiunea Constanța care, încă 
de la 20 martie, a îndeplinit sarcina de încheiere a contractelor 
pentru cantitățile prevăzute la grîu-secară și porumb și a depășit 
aceste cantități.

Am arătat că una din cele mai importante surse de formare a 
fondului central o constituie livrările gospodăriilor agricole de 
stat. în cursul anului trecut G.A.S.-urile au livrat fondului cen
tral cantitatea de peste 380.000 tone grîu-secară, afară de alte 
produse agricole. Aplicînd măsurile menite să asigure lărgirea 
suprafețelor la peste un milion de hectare arabil, mecanizarea 
complectă a culturii cerealelor, folosirea de sămînță de înaltă pro
ductivitate, gospodăriile de stat vor putea spori an de an livră
rile de cereale, asigurîndu-și în același timp porumbul și cele
lalte furaje concentrate necesare pentru a ajunge în 1960 la în
treținerea și îngrășarea a peste 1 milion de porci. în anii urmă
tori trebuie să crească simțitor cantitățile de carne, struguri, 
fructe, vin, sfeclă de zahăr, semințe, livrate de către gospodăriile 
agricole de stat.

O altă sursă importantă a fondului central o reprezintă plata 
îri natură pentru muncile S.M.T. și uiumurile, care vor crește pe 
măsura extinderii sectorului socialist în agricultură, prin extin
derea mecanizării și a muncilor agricole executate mecanic, în 
vederea creșterii producției la hectar.

Fondul central de produse agro-alimentare al statului se înte
meiază deci pe resurse sigure, care, datorită transformării socia
liste a agriculturii și creșterii producției agricole, devin tot mai 
însemnate.

Contractările pe termen lung cu 
statul deschid țărănimii muncitoare 

mari perspective de ridicare 
a nivelului de trai

TN ULTIMUL TIMP AU VENIT DIN DIFERITE REGIUNI 
PROPUNERI ALE GOSPODĂRIILOR SOCIALIST-COOPERA- 
TISTE DE A ÎNCHEIA CU STATUL CONTRACTE PE TERMEN 
LUNG.

Asemenea propuneri sînt pe deplin întemeiate, căci ele cores
pund intereselor producătorilor agricoli de a-și avea asigurate pe 
o durată mai mare avantajele contractărilor, cît și intereselor sta
tului de a planifica resursele de produse agricole și de a-și 
întocmi un program rațional și economic de folosire a acestor re
surse pe un termen mai lung.

în condițiile în care relațiile dintre oraș și sat se bazează 
!ntr-o măsură toț mai mare pe raporturi contractuale, crește con

siderabil rolul cooperației de consum, nu numai în aproviziona
rea satelor cu diferite mărfuri necesâre, dar și în cumpărarea de 
la producătorii agricoli a surplusului de produse prin contractări 
și achiziții. Aceasta cere îmbunătățirea radicală a activității coope
rației de consum, pentru a realiza o cotitură în valorificarea pro
duselor agricole.

Dezvoltarea sistemului de contractări și achiziții va avea drept 
efect sporirea cantităților de produse agricole disponibile pentru 
lărgirea relațiilor comerciale cu celelalte state în interesul țără
nimii muncitoare, al tuturor oamenilor muncii și al întregii eco
nomii naționale.

în trecut, Rominia exporta mari cantități de cereale și animale. 
In anii 1934—1938 s-au exportat în medie cîte 540.000 tone po
rumb ; în 1938 s-au exportat peste 40.000 bovine, aproape 200.000 
porci vii, peste 10.000 chintale păsări tăiate, precum și unele can
tități de carne, slănină, bacon.

IN NOILE CONDIȚII SOCIAL-ECONOMICE, ȚARA NOASTRA 
ARE LARGI POSIBILITĂȚI DE AFIRMARE PE PIAȚA MON
DIALA, CA EXPORTATOARE DE CEREALE, DE CARNE, DE 
PREPARATE DE CARNE, DF. BACON, DE PRODUSE AGRICOLE 
PRELUCRATE IN ȚARA ȘI RIDICATE LA O VALOARE MAI 
MARE PRIN INDUSTRIALIZARE. PUTEM ȘI TREBUIE SA 
MĂRIM EXPORTUL DE STRUGURI, LEGUME, FRUCTE, VI
NURI, SEMINȚE DE LEGUME ȘI PLANTE DE NUTREȚ ȘI 
ALTELE.

Exportul acestor produse constituie o sursă importantă de' 
venituri. Dacă în loc de exportul de porumb am asigura creșterea 
și îngrășarea de porci, am putea realiza prin exportarea acestora 
sume importante în devize în schimbul cărora am putea importa 
și pune în funcțiune fabrici de îngrășăminte chimice, de cauciuc, 
de anvelope, de mase plastice și de fibre sintetice, mărind produc
ția mijloacelor de producție și a bunurilor de larg consum. Ca ur
mare a creșterii numărului de animale prin folosirea porumbului ca 
principală bază furajeră, cu contravaloarea numai a 1.000 vagoane 
de carne exportată am putea importa cca. 10.000 animale din soiu
rile cele mai bune pentru îmbunătățirea raselor locale, ceea ce ar 
reprezenta o contribuție importantă la ridicarea ramurei creșterii 
vitelor și, la mărirea productivității lor.

Porumbul se dovedește și pe această cale o mină de aur ne
secată, cere nu cere cine știe ce investiții, ci doar o muncă sus
ținută și calificată.

In lumina posibilităților reale ale dezvoltării agriculturii, fie
care gospodărie agricolă socialistă, fiecare producător agricol, 
prin participarea activă la valorificarea produselor agricole prin 
contractări cu statul, poate contribui nu numai la satisfacerea ne
voilor de aprovizionare a populației, ci și la crearea de dispo
nibilități tot mai mari pentru export.

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR DE SCHIMB INTRE ORAȘ ȘI 
SAT PE BAZE COMERCIALE, CONTRACTAREA PE TERMEN 
LUNG A VINZĂRII DE PRODUSE AGRICOLE CĂTRE STAT 
PE BAZA DE ÎNȚELEGERE, LA PREȚURI CONVENABILE 
PENTRU ȚARANI Șl PENTRU STAT, DESCHIDE ȚĂRĂNIMII 
MUNCITOARE MARI PERSPECTIVE DE RIDICARE A NIVE
LULUI EI DE TRAI, CONSOLIDEAZĂ ALIANȚA INTRE CLASA 
MUNCITOARE ȘI ȚĂRĂNIMEA MUNCITOARE, ÎNTĂREȘTE 
STATUL DEMOCRAT-POPULAR.

Cauza ridicării agriculturii este 
cauza întregului popor muncitor
Tovarăși,

Sub conducerea încercată a partidului clasei muncitoare, oa
menii muncii din orașele și satele Romîniei au sfărîmat lanțu
rile exploatării capitalisto-moșierești și imperialiste.

Acum marile și feluritele bogății ale pămîntului țării noastre 
sînt bunul poporului muncitor. Pe calea arătată de partid și 
luminată de învățătura marxist-leninistă, muncitorii, țăranii mun
citori și intelectualii înaintați desfășoară cu însuflețire o muncă 
cu adevărat eroică de punere în valoare a acestor bogății, in 
scopul făuririi unei economii socialiste înfloritoare, capabilă să 
asigure oamenilor muncii un trai îmbelșugat și cult.

A munci cu hărnicie pentru sporirea producției agricole, che*- 
ză'șuind astfel propria lor bună stare, a Tidica agricultura noastră 
la înălțimea cerințelor puse de dezvoltarea industriei socialiste și 
de nevoile crescute de consum ale maselor, a da industriei ali
mentare, textile, de încălțăminte, mai multă materie primă, a 
pune la îndemîna populației mai multă pîine, mai multă carne, 
mai mult lapte și unt, mai multe grăsimi, ouă, lînă — iată o sar
cină de uriașă răspundere care stă nemijlocit în fața oamenilor 
muncii de la sate.

Nui este țăran muncitor care să nu simtă zi de zi marele spri
jin pe care-1 dă clasa muncitoare, statul democrat-popular, pen
tru îmbunătățirea condițiilor sale de viață.

Partidul și guvernul se adresează țăranilor colectiviști, întovără
șiți, membri ai cooperativelor agricole de producție, lucrătorilor 
din gospodăriile de stat și S.M.T.-uri, țăranilor muncitori cu gos
podării individuale, chemîndu-i să-și pună toate puterile și price
perea în slujba ridicării producției agricole vegetale și animale. 
Rezultatele obținute pină acum arată că harnica noastră țărănime 
muncitoare va răspunde cu cinste acestei chemări.

FĂURIREA UNEI AGRICULTURI ÎNAINTATE, A UNUI 
BELȘUG DE PRODUSE AGRICOLE ȘI A UNUI ÎNALT NI
VEL DE TRAI PENTRU OAMENII MUNCII DIN ORAȘE ȘI 
SATE ESTE POSIBILA NUMAI PE CALEA TRANSFORMĂRII 
SOCIALISTE A AGRICULTURII DE ACEEA PARTIDUL 
SFĂTUIEȘTE PE ȚĂRANII MUNCITORI CU GOSPODARII 
INDIVIDUALE SA URMEZE EXEMPLUL SUTELOR DE MII 
DE FAMILII ȚĂRĂNEȘTI CARE S-AU CONVINS CA LOCUL 
LOR ESTE IN RÎNDURILE UNITĂȚILOR AGRICOLE COO
PERATISTE.

Partidul cheamă pe țăranii colectiviști, întovărășiți, membri ai 
cooperativelor de producție, pe lucrătorii S.M.T.-urilor și gospodă
riilor agricole de stat să facă din fiecare unitate socialistă o uni
tate fruntașă, exemplu însuflețitor pentru masele țărănimii mun
citoare I

Cauza ridicării agriculturii este cauza întregului popor muncitor.
Partidul este convins că, clasa noastră muncitoare, eroicul 6tegar 

al construcției socialiste, nu-și va cruța eforturile pentru a veni 
în sprijinul țărănimii muncitoare, înzestrînd agricultura cu te*' 
mai multe mașini agricole, îngrășăminte, chimicale și trimițînd 1 
sate, prin comerțul socialist, mărfuri de larg consum, în cantităț 
sporite.

Nu ne îndoim că oamenii de știință, agronomii, învățătorii; toți 
intelectualii devotați intereselor poporului își vor pune cu rîvnă 
sporită cunoștințele în slujba operei patriotice de reorganizare so
cialistă a agriculturii, de introducere pe scară largă a cuceririlor 
științei și tehnicii moderne în practica agricolă și de răspîndire a 
culturii la sate.

Organizațiile de partid au îndatorirea de cinste și de înaltă răs
pundere de a desfășura în masa țăranilor muncitori o largă și 
multilaterală activitate organizatorică și politico-educativă, mobi- 
lizînd-o în vederea îndeplinirii sarcinilor ce ne stau în față, în 
vederea sporirii producției agricole vegetale și animale, ridicării 
nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii de la 
orașe și sate, înfăptuirii cu succes a operei de transformare socia
listă a agriculturii.

Aceste sarcini mari trebuie să se afle șl în centrul preocupărilor 
organelor locale ale puterii de stat — sfaturile populare.

ÎN FRUNTE CU PARTIDUL, OAMENII MUNCII AU OBTINUT 
VICTORIA ASUPRA CLASELOR EXPLOATATOARE. AU ÎNVINS 
NENUMĂRATE GREUTĂȚI ȘI PIEDICI IN DRUMUL SPRE SO
CIALISM. UNIREA FACE PUTEREA — SPUNE ÎNȚELEPCIU
NEA POPORULUI. ALIANȚA FRĂȚEASCA A CLASEI MUNCI
TOARE CU ȚĂRĂNIMEA MUNCITOARE ȘI CU INTELECTUA
LITATEA ÎNAINTATA SUB CONDUCEREA PARTIDULUI — 
IATĂ ACEA ARMA MINUNATA CARE DA OAMENILOR MUN 
Cil PUTERE DE A INFRINGE ORICE VRĂJMAȘ, DE A PO
RUNCI NATURII ȘI A O SILI SA NE DEA ROD MAI BOGAT, 
DE A ASIGURA VICTORIA DEPLINĂ A SOCIALISMULUI.

TRAISCA UNITATEA DE NEZDRUNCINAT A POPORULUI 
NOSTRU IN JURUL PARTIDULUI ȘI GUVERNULUI'

TRĂIASCĂ PARTIDUL MUNCITORESC ROMIN, CALAUZA 
ÎNCERCATĂ A OAMENILOR MUNCII DIN ORAȘE ȘI SATE ÎN 
LUPTA PENTRU BUNĂSTARE ȘI SOCIALISM!

TRĂIASCĂ CLASA NOASTRA MUNCITOARE ȘI ȚĂRĂNI
MEA NOASTRA MUNCITOARE ÎNFRĂȚITE ÎN LUPTA PENTRU 
CONSTRUIREA SOCIALISMULUI!

TRĂIASCĂ ȘI ÎNFLOREASCĂ PATRIA NOASTRA. REPU
BLICA POPULARĂ ROMINĂ!

2 aprilie 1958.

(Expunerea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej a fost 
subliniată în repetate rînduri cu puternice aplauze. 
La încheierea expunerii în sală răsună urale. în
treaga asistență, în picioare, ovaționează îndelung, 
exprimind hotărîrea oamenilor muncii din patria 
noastră de a întări alianța dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare, unitatea poporului in jurul 
partidului și guvernului, hotărîrea de a munci 
neobosit pentru realizarea de noi și mati succese în 
transformarea socialistă a agriculturii și sporirea 
producției, agricole).
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uneori de la distante foarte mari, 
cum a fost de la Cluj, la peste 
300 km., cu toate că aceste ma
teriale se puteau 
regiunea noastră. Țigla s-a pri
mit de la fabrica Jimbolia, la 
cca. 200 km. de gospodărie, cu 
toate că în comuna noastră se 
găsește o mare fabrică de țiglă

primi și -iin

și cărămidă. De asemenea unele 
materiale sînt de slabă calitate. 

Pentru a contribui la realiza
rea fondului central al statului 
anul acesta noi ne-am angajat să 
vindem statului pe bază de con
tract 450 tone grîu, 280 porci 
grași, 20 bovine îngrășate, 
vagoane de lapte, 2.800 kg. 
lînă și alte produse.
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Cu vìntili tov. Trifâ Fânițâ
directorul G. A. S. Dragalina, regiunea București

Gospodăria de stat Dragalina 
a devenit din 1955 rentabilă. Ast
fel beneficiile ei reprezentau în 
anul 1955 — 490.522 lei, în 1956 
— 890.082 lei, iar în 1957 — 
2.600.000 lei față de 890.000 pla
nificat. Cei mai însemnați factori 
care au determinat obținerea a- 
cestor rezultate sînt înzestrarea 
tehnică a gospodăriei cu tractoare 
și cele mai diverse mașini agri
cole, ceea ce a permis creșterea 
gradului de mecanizare, asigura
rea cadrelor necesare, executarea 
tuturor lucrărilor în timpul op
tim și de cea mai bună calitate. 
Din anul 1955 gospodăria a reu
șit să ridice an de an producția 
la hectar, să sporească șeptelul. 
In anul 1957 au fost date peste 
plan 900 tone grîu, 300 tone po
rumb și însemnate alte produse 
vegetale.

Creșterea producției cerealiere 
a constituit baza dezvoltării ra
ționale a șeptelului. In anul 1957 
planul de lapte de vaca a fost 
realizat în proporție de 172 la 
sută. In sectorul porcin s-au rea
lizat 1.823 purcei, iar la ovine 
planul anului 1957 a fost reali
zat în proporție de 156 la sută. 
Succesele obținute în creșterea 
animalelor sînt rezultatul aplică
rii unor importante măsuri teh- 
nico-organizatorice, folosirii unor 
noi metode de creștere a anima
lelor precum și cointeresării cres
cătorilor de animale.

Astfel a fost extinsă mica me- 
canizare la hrănirea lor, s-au or
ganizat tabere de vară pentru a- 
nimale, s-a introdus hrănitoarea 
automată și s-a experimentat a- 
limentarea cu furaje bio-fermen- 
tate, precum și administrarea de 
cobalt la tineretul porcin și puii 
de curcă, s-a asigurat conveerul 
verde permanent în hrana vacilor 
și oilor. Realizînd cantități ma
sive de produse peste plan și re- 
duclnd prețul de cost cu 13 la 
sută sectorul vegetal și-a înche
iat ciclul de producție cu un be
neficiu net de 1.401.500 lei.

Conducerea gospodăriei noastre 
a acordat o mare atenție aplică
rii măsurilor agrozootehnice dife
rențiate. Astfel la cultura grîului 
am aplicat odată cu arătura de 
însămînțare pe o suprafață de 
235 ha. 4.400 tone îngrășăminte 
organice, iar pe o suprafață de 
1.225 ha. am administrat 315 tone 
îngrășăminte fosfatice. încă din 
luna februarie s-a administrat 
stadial pe grîul ieșit slab din 
iarnă 1.800 tone îngrășăminte a- 
zotate pe 166o ha. Concomitent 
cu administrarea îngrășămintelor 
am aplicat pe întreaga suprafață 
de 2.593 ha. grăpatul în primele 
5 zile după zvîntarea terenului.

In mod experimental anul tre
cut a fost înființată o brigadă de 
tractoare după sistemul 5 trac
toare, 5 oameni la 500 ha. ReL 
zultatele dobîndite au dovedit 
superioritatea acestei forme a- 
vansate de lucru. Astfel brigada 
a realizat 2.100 kg. grîu la ha. 
față de 1700 kg. planificat, 3319 
kg. porumb boabe la ha. față de 
2.500 planificat și 30.440 kg. po
rumb siloz la ha. Ridicarea ren
tabilității gospodăriei a fost in
fluențată șt de reducerea din 
schemă a tuturor posturilor care 
nu-și mai aveau justificarea în 
noul sistem de organizare a gos
podăriei, normatori, socotitori, 
pontatori etc., reducerea cheltuie
lilor generale ale gospodăriei 
2 la sută, reducerea prețului 
cost La 
pășirea planului de 
tractor 
sută și 
consum.

Folosind toate aceste condiții 
noi am hotărît ca anul acesta să 
realizăm 1000 de lei beneficiu 
pentru fiecare ha. Cum gospodă
ria dispune de 8.000 ha. vom rea
liza un beneficiu net de 8.000.000 
lei. In anii următori beneficiul 
va crește pînă la 3.000 lei la ha. 
Pînă în 1960 numărul de vaci 
lapte va ajunge la 500, iar 
oilor la 12.000.

noi conducerile multor G.A.C.-uri 
au încercat să rezolve această 
problemă. La G.A.C. Catahe din 
comuna Băilești s-au elaborat re
guli care au fost însușite cu sa
tisfacție de către toți membrii 
gospodăriei, reguli prin care s-a 
stabilit un sistem de acordare a 
ajutorului.

In continuare vorbitorul a ară
tat e serie de lipsuri în dome
niul creșterii animalelor și mă
surile întreprinse pentru sporirea 
numărului de animale la suta de 
hectare, pentru asigurarea bazei 
furajere etc. Intre altele s-au luat 
măsuri pentru oprirea sacrifică
rii animalelor tinere, în special a 

.femelelor tinere. In ceea ce pri
vește îmbunătățirea raselor de 
animale, vorbitorul a criticat Mi
nisterul Agriculturii și Silvicul
turii care fără un studiu temer- 
nic a introdus rasele Siementhal 
și Schwitz în regiunea Craiova, 
nepreocupîndu-se de îmbunătă
țirea raselor Sură de stepă — 
rasă locală — sau Roșie de ste
pă. De asemenea a criticat lip
surile existente în organizarea 
lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare și de folosire a fondurilor 
alocate în acest scop.

Țăranii muncitori uniți în uni
tățile agricole cooperatiste aș
teaptă ajutorul oamenilor de 
știință. Insă așa cum a scos în

evidență și raportul, multe pro
bleme nu au primit încă soluții 
eficiente.

Arătînd că este necesară îm
bunătățirea activității de pregă
tire a cadrelor necesare agricul
turii și de cercetări științifice în 
domeniul agriculturii, vorbitorul 
a propus să se înființeze Acade
mia agricolă.

Vorbitorul a arătat, că necu
noașterea situației concrete de 
către cadrele de conducere din 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii face ca o serie de lipsuri 
să nu fie înlăturate la vreme. In 
ultimul an, tovarășul ministru al 
Agriculturii și Silviculturii nu 
a fost deloc în regiunea Cra" 
iova. Pînă acum o lună și 
ceva nici din partea Depar
tamentului G.A.S. nu a venit 
nimeni în regiunea Craiova. La 
insistentele biroului regional de 
partid acum o lună și ceva a ve
nit în regiune tovarășul Bucur 
Schiopu. El a putut vedea că 
pretențiile față de G.A.S. din re
giunea Craiova trebuie să fie 
mai mari.

Noi ne angajăm — a spus vor
bitorul în încheiere — să mun
cim mai bine și să aplicăm în 
practică linia partidului pentru 
întărirea și dezvoltarea continuă 
a sectorului socialist și creșterea 
prodiioției agricole.

Cuvîntul tov. Ion Enescu

hantru cu 4 la sută, 
. ' ' ' ' : hantri
convențional cu 133 
respectarea normelor

cu 
de 
de-
pe 
la 
de

cu 
al

Cuvîntul tov. Gheorghe Dop
secretar al Comitetului regional Craiova al P.M

In regiunea Craiova, a spus 
printre altele tov. Gheorghe Dop, 
in perioada care a trecut de la 
Congresul al II-lea al Partidu
lui, sectorul agricol cooperatist 
a crescut de la 5,8 la sută Cît era 
la sfîrșitul anului 1955, la peste 
40 la sută din suprafața agricolă 
cooperativizabilă a regiunii, iar 
din totalul familiilor țărănești 
peste 60 la sută s-au unit de 
bună voie în cele 2.121 unități 
agricole cooperatiste.

In haz® rezoluției plenarei 
C.C. al P.M.R. din iulie 1956 s-au 
creat 61 cooperative agricole de 
producție cu rentă în care au in
trat 2.850 familii cu aproape 
7.000 ha. Din primul an de pro
ducție rezultatele obținute de 
cooperativele agricole de produc
ție dovedesc că în regiunea Crau 
iova sînt perspective de dezvol
tare a acestei forme de cooperare 
în agricultură.

Comitetul regional de partid 
Craiova a pus un accent deosebit 
pe consolidarea economico-orga
nizatorică a unităților socialist- 
cooperatiste existente. Ca urmare 
a măsurilor luate, în anul 1957 
fondul de bază în G.A.C. a cres
cut cu aproape 15.000 lei la suta 
de hectare. In anul trecut toate 
gospodăriile agricole colective au 
ajuns să distribuie bani pe zlle- 
muncă.

Considerăm că la obținerea ă- 
cestor realizări a contribuit îm
bunătățirea stilului de muncă al 
organelor și organizațiilor de 
partid. S-a reușit ca activiștii de 
partid, membrii birourilor comi
tetelor raionale de partid și ai 
comitetelor executive ale sfaturi
lor populare raionale să ajute 
mai concret organizațiile de bază 
din unitățile agricole cooperatis
te

Cea mai mare parte din supra
fața cooperativizată în regiunea ori abuzuri în folosirea lui. La

.R.
Craiova este deținută de întovă
rășiri. Ne-am preocupat și de 
consolidarea acestora. Mulți ță
rani întovărășiți s-au convins că 
este în avantajul lor să lucreze 
în comun și s-’au înscris cu su
prafețe din ce în ce mai mari. 
Astfel. în prezent, revine pe fie
care familie din întovărășire 1,84 
ha. față de 1 ha. cît era la sfîr- 
șitul anului 1956.

Realizările obținute în întărirea 
economico-organizatorică a unită
ților cooperatiste nu ne pot mul
țumi. Așa cum a arătat în expu
nerea sa tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, dacă vrem să mergem 
înainte cu succes trebuie să con
solidăm sub toate formele uni
tățile existente, ca să fie modele 
de urmat pentru ceilalți țărani 
muncitori; trebuie să acordăm 
sprijin calificat întovărășirilor 
pentru ca acestea să execute toa
te muncile în comun. In această 
privință noi avem încă lipsuri 
serioase. N-am dat destulă aten
ție întăririi gospodăriilor agrico
le colective mai slabe. De aseme
nea trebuie Să explicăm cu ar
gumente convingătoare membri
lor întovărășirilor agricole avan
tajele economice pe care le au 
muncind în comun.

Sînt de părere, și cred că to
varășii colectiviști vor fi de a- 
cord, că propunerea eu privire la 
reținerea pentru fondul de bază 
în G.A.C. a unei anumite cote nu 
numai din veniturile bănești, ci 
și din veniturile în natură este 
foarte bună. Sînt încă serioase 
confuzii în problema reținerii și 
folosirii fondului de ajutor.

Am văzut că unii colectiviști 
se abțin de a opri cota de 4 la 
sută din acest fond, deși este 
nevoie, căci din cauză că nu 
există un regulament concret de 
distribuire, se fac greșeli și une-

inginer agronom la G. A. C. „11 Iunie", Comuna 
Hălchiu, regiunea Sfalin

Voi arăta M oîiteva cuvinte cum 
s-a muncit în cadrul gospodăriei 
agricole colective „11 Iunie“ din 
comuna Hălchiu, raionul Codlea, 
regiunea Stalin, pentru întărirea 
ei economico-organizatorică. îna
inte vreme, în cursul existenței 
gospodăriei noastre, munca se fă
cea de-a valma. Incepînd cu anul 
1953 în această gospodărie a în
ceput să se muncească mai bine, 
să se organizeze brigăzi perma
nente de producție în cîmp și bri'- 
găzi permanente zootehnice.

S-a căutat ca în fiecare brigadă 
forța de muncă să fie repartizată 
uniform și fiecare om să fie re
partizat acolo unde se pricepe să 
lucreze, chiar unde dorește. Gos
podăria noastră nu a mers pe 
principiul schimbării oamenilor 
de la un an la altul; aici oame
nii care au condus de la înfiin
țarea gospodăriei sînt 
conducerea 
gospodăria 
că.

Consiliul 
se sprijină 
care intră șefii de 
dierii, membrii i 
conducere, fruntașii, inginerii.

Un mare rol în cadrul gospo
dăriei noastre l-a jucat planifica
rea muncii. Planurile de muncă 
se întocmesc trimestrial, lunar, 
săptămînal. In fiecare seară la 
sediul gospodăriei se întocmește 
un plan de lucru zilnic. întrece
rea socialistă între brigăzi și e- 
chipe și chiar colectiviști, a Con
tribuit din plin la executarea lu
crărilor la timp și de bună cali
tate. In gospodăria din Hălchiu 
colaborarea care există între bri
gada de tractoare și brigăzile de 
cîmp a făcut ca fiecare tractorist, 
fiecare mecanizator să știe ce 
să lucreze în ziua respectivă. 
Consiliul de conducere a căutat 
în așa fel ca majoritatea meca
nizatorilor să fie fii de colecti
viști și chiar colectiviști. Aceasta 
a sporit interesul pentru executa
rea lucrărilor de calitate.

Incepînd din anul 1957 ’a noi

rabil, pomi, fînețe și în plus creș
tem la un loc și un număr de oi'.

Chiar în primul an, datorită 
măsurilor organizatorice luate 
din timp și hărniciei îritovărășițf- 
lor, am obținut producții mari și 
venituri frumoase, astfel: la cul
tura cartofului am obținut 15.400 
kg. la ha., la cultura porumbu
lui 4.2(10 kg. la. hectar, la fînețe 
2.100 kg. la hectar, peste 35.000 
kg. fructe și altele. In primul an 
am reținut pentru fondul de bază 
produse în valoare de 25.000 lei, 
pentru dezvoltarea întovărășirii.

In continuare vorbitorul a ară
tat că pe baza succeselor obți
nute. noi familii de țărani au in
trat în întovărășire ajungînd a- 
nul trecut la 140, față de 51 la 
înființare.

In anul 1957 am mărit fondul 
de bază prin reținerea unui pro
cent de 3 la sută din producția 
totală, față de 2 la sută cît am 
reținut în primul an, din care 
ne-am construit un siloz, cu o 
capacitate de 2 vagoane, am în
ființat o plantație de pomi fructi
feri pe o suprafață de 22 ha.

In prezent la 100 ha. teren a- 
gricol avem un fond de bază în 
valoare totală de 80.000 lei, din 
care contribuția întovărășirii 
55.000 lei, iar restul din credite 
de la stat pe termen lung. Prin 
unitățile comerțului de stat, am 
vînduf statului pe baza de con
tract : țuică 2.000 litri, mere 
8.000 kg. cartofi 40.000 kg., mari 
cantități de prune uscate, fîn,

brînză de oaie și altele. Sumele 
rezultate au fost trecute ca fond 
de baza.

Pentru anul 1958 ne-am întoc
mit un plan de producție bine 
chibzuit. Căutăm să prevedem 
dezvoltarea celei mai rentabile 
culturi și ramuri de producție. 
Printre altele, vom extinde su
prafața cultivată cu cartofi la 
10 ha., vom acorda o grijă deo
sebită livezilor noastre de pomi 
și vom dezvolta totodată 
rul zootehnic, proprietate 
tivă.

Ne-am propus ca anul 
să reținem 5 la sută din

secto- 
colec-

acesta 
toate

produsele pentru fondul de bază. 
Vom ajunge astfel să avem la
100 ha. de teren un fond de bază 
de cel puțin 270.000 lei pe care 
îi vom folosi pentru cumpărări 
de animale și uneltele necesare 
dezvoltării bunului o-bștesc din 
întovărășirea noastră.

In adunarea generală a înto
vărășirii noastre Sia hotărît ca 
în acest an producția ce vom 
strînge în comun să o împărțim 
astfel: pentru fondul de bază 
vom reține 5 la sută, vom reține 
fondul de semințe și fondul de 
furaj necesar, iar restul se va 
împărți 70 la sută pentru zile- 
muncă și 30 La sută pentru su
prafața de teren. După planul de 
producție întocmit, noi vom pu
tea împărți la sfîrși'tuil acestui ^n 
produse pentru ziua-muncă 
valoare de peste 70 lei.

R. P. Ungare,
(Urmare din pag. l-a) 

manent al Uniunii Sovietice, au 
pornit pe drumul construirii so
cialismului, însumează aproape 
un miliard. Dezvoltarea rapidă 
în domeniul industriei, științei șl 
culturii, la care au ajuns țările 
socialiste, în special Uniunea So
vietică, unitatea lor bazată pe 
principiile internaționalismului 
proletar, precum și năzuințele lor 
drepte dovedesc că forța sistemu
lui socialist mondial depășește 
puterea imperialismului. Istoria 
croiește drumul pentru o nouă o- 
rînduire socială cu toate că acest 
lucru nu este pe placul unor 
cercuri imperialiste.

Poporul nostru a ajuns la o a- 
semenea treaptă a dezvoltării e- 
conomice și culturale, a asigură
rii drepturilor democratice la 
care nu a putut ajunge pînă a- 
cum. Construim fără moșieri și 
capitaliști și treaba merge foarte 
bine și fără ei. Anumite cercuri 
occidentale însă nu împărtășesc 
punctul nostru de vedere și vor 
cu tot dinadinsul să arunce din 
nou în spinarea poporului ma
ghiar pe foștii asupritori, repre
zentanți ai politicii de ațițare na
ționalistă. în acest scop nu s-au 
dat inapoi nici de la un putch 
contrarevoluționar acum un an 
și jumătate. Această aventură 
josnică nu s-a putut termina de- 
cît cu înfrîngerea elementelor

Keleti Ferenc
contrarevoluționare și a forțelor 
imperialiste și militariste care le 
sprijineau. Ar fi timpul ca unii 
să învețe că poporul ungar și in 
general popoarele au devenit ma
jore și că nici prin Intervenții 
agresive din afară nu-și pot atin
ge scopul mai ales dacă acest 
popor race parte din lagărul so
cialist condus de Uniunea Sovie
tică.

Referindu-se la tradiția priete
niei dintre popoarele ungar și ro- 
mîn, vorbitorul a amintit despre 
faptul că clasa muncitoare șl cei
lalți oameni ai muncii din Ro- 
mînia au organizat în 1944, sub 
conducerea Partidului Comunist, 
insurecția armată împotriva dic
taturii fasciste. Și nu numai atit 
— a spus vorbitorul. Alături de 
eroica armată sovietică, poporul 
romîn a luat parte cu forțe în
semnate și la luptele duse pentru 
eliberarea Ungariei, vărsindu-și 
sîngele pentru libertatea poporu
lui nostru.

La 4 aprilie poporul nostru de
pune florile recunoștinței și sti
mei atit la mormintele eroilor so
vietici cît și ale celor romînl.

Iată prietenia noastră pecetlui
tă cu singe. Iată trecutul nostru 
comun în zilele bune și în zilele 
rele, în care ne-am sprijinit reci
proc, în care am devenit prieteni 
și în care am făcut legămînt ca 
să menținem pe veci această prie
tenie.

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej
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retribuția muncii s-a făcut 
funcție de depășirea planului 
producție. Această formă de 
tribu-ire a muncii a fost aplicată 
în țoate sectoarele de activ'tate 
ale gospodăriei și, ca urmare, a- 
cum s-a rezolvat lipsa de brațe 
de muncă.

Acordînd o deosebită atenție a- 
plicării regulilor agrotehnice la 
condițiile locale, folosirii pe scară 
largă a îngrășămintelor și se
mințelor de soi, gospodăria a ob
ținut următoarele producții în a- 
nul trecut: grîu de toamnă — 
2.515 kg. la hectar; orz 2.191 kg.; 
ovăz 2.136 kg.; sfeclă de zahăr 
24.774 kg. In sectorul zootehnic 
producția de lapte pe cap de va
că furajată la un efectiv de 83 
capete a fost în anul 1957 de 
2.460 litri, iar producția de pur
cei la două fătări a fost de 18. 
De fiecare sută de hectare gos
podăria noastră colectivă are 34 
taurine, din care 12 vaci, 20 porci, 
din care 11 scroafe, și 100 ovine. 
Ca urmare a rezultatelor obținu
te, fondul de bază al gospodăriei 
agricole colective a crescut simți
tor și s-a ridicat anul trecut la 
3.580.000 lei, reprezentînd o creș
tere de 1.080.000 lei față de 
1956. Veniturile bănești din anul 
trecut au fost de 2.350.000 lei. 
ceea ce reprezintă la suta de- 
hectare 300,000 lei. Ca urmare a 
veniturilor bănești și a produc 
{iilor mari obținute în gospodă 
rie, au crescut mult veniturile co
lectiviștilor. Un exemplu: Nico 
lae Chițu împreună cu soția a 
primit pentru cele 900 zile-mun 
că efectuate 3.503 kg. grîu, 2.245 
kg. orz, 5.132 kg. 
kg. fin și 
17.000 lei.

Sîntem 
mărginim
în anii trecuți, vrem să 
producțiile animale, să creștem 
cît mai multe animale pentru că 
avem condiții prielnice. Vom 
mări fondul de bază și vom li
vra statului pe bază de contracte 
cît mai multe produse.

trifoi, 14
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cartofi, 5.132 
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să nu nehotărîțl
la ceea ce s-a obținut 

mărim

Cuvîntul tov. Vasile Uțu
președintele întovărășirii zootehnice din comuna 

Hîrtiești, raionul Muscel, regiunea Pitești
La 25 martie 1956, un număr 

de 51 familii ne-am hotărît să 
creăm o întovărășire agro-zoo- 
tehnică. Am adus să muncim la 
un loc 42 hectare teren agricol.

Pămîntul adus în întovărășite 
a fost comasat în 4 perimetre, 
unul arabil, 3 pomicole și cu fî
nețe în suprafață de 32 ha. Afa
ră de pămînt noi am mai adus

să ne creștem în comun un nu
măr de 83 oi.

După constituire am trecut la 
întocmirea unui plan de muncă 
concret, respectînd sfaturile or
ganelor tehnice. După cum am 
arătat, noi avem teren diferit, a-

Ședința din 4 aprilie
(Urmare din pag. l-a) cer- 

regiunea 
cooperativei agricole de pro- Cluj, Ion Gh. Popa, șeful secției a- 

ducție cu rentă din comuna Cirna, 
regiunea Craiova, Grigore Stanciu, 
președintele gospodăriei agricole 
colective din Comuna Ziduri, re
giunea Ploești, Ioța Isaia, președin
tele întovărășirii agricole din co
muna Micălaca, raionul Arad, re
giunea Timișoara,' Vasile Vîlcu, 
prim secretar al Comitetului regio
nal Constanța al P.M.R., Ion Mo-

tele

doran, directorul stațiunii de 
cetări pomicole Bistrița,

gricole a sfatului popular raional 
Panciu, regiunea Galați, Mlhai 
Birliga, președintele gospodăriei 
agricole colective din comuna Ro
ma, raionul Botoșani, regiunea Su
ceava și Petre Ghizdeianu, briga
dier șef la S.M.T. Poșta Cîlnău, re
giunea Ploești.

Lucrările consfătuirii continuă.

Simplu, firesc, 
pasionant

(Urmare din pag. l-a) 

a fost primită cu mare însufle
țire de către cele mai diferite ca
tegorii sociale, de oameni de di
ferite credințe și convingeri po
litice, de toate popoarele iubi
toare de pace. Această hotărîre 
umple inimile oamenilor din în- 
trega lume de speranță și de în
crederea că forțele păcii vor 
triumfa. Din păcate, alta este po
ziția factorilor de răspundere din 
celelalte țări posesoare ale arma
mentului atomic — Statele Unite 
ale Americii și Marea Britanie. 
Dar, nimeni nu se poate sustrage 
de la răspundere în țața opiniei pu
blice mondiale, in fața conștiinței 
popoarelor. Omenirea, dornică să 
rie izbăvită de pierderile șl su
ferințele îngrozitoare ale unui 
război atomic așteaptă ca hotă- 
rirea Sovietului Suprem al Uniu
nii Sovietice să fie urmată de 
hotărâri analoage ale Statelor 
Unite și Angliei. Va deveni 
clar cine este pentru pace și cine 
este împotriva păcii.

Guvernul și poporul nostru sa
lută cu entuziasm și sprijnă cu 
căldură hotărîrea Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice, și-și 
exprimă convingerea că această 
hotărîre contribuie în mare mă
sură la crearea de condiții favo
rabile rezolvării problemelor in
ternaționale litigioase, în intere
sul consolidării păcii în lume.

Dațî-mi voie să ridic acest pa
har pentru prosperitatea Republi
cii Populare Ungare, pentru feri
cirea și bunăstarea poporului un
gar, pentru Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar și Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul 
Kadar lanoș pentru Guvernul Re
voluționar Muncitoresc Țărănesc 
din Ungaria în frunte cu tov. 
Milnnlch Ferenc.

Să ridicăm paharul pentru con
tinua consolidare a prieteniei fră
țești între popoarele romîn și 
ungar! Pentru unitatea de nez
druncinat a țărilor lagărului so
cialist în frunte cu Uniunea So
vietică ! Pentru pace și înțelegere 
între popoare I

OOOOO
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aproape 1.300 de familii de ță
rani muncitori ce s-au alătu
rat celor care au pus 
gospodăriei colective.

Înflorirea economică 
podăriilor colective are 
sprijinul puternic din 
statului democrat-popular prin 
credite ieftine, prin mari in
vestiții, prin ridicarea gradului 
de mecanizare etc. Răspunzînd 
acestui ajutor acordat de stat 
mulți Vorbitori au arătat nece
sitatea măririi cantității de 
produse contractate cu statul. 
O înflăcărată chemare, convin
gătoare, concretă, pentru spori
rea cantității de produse con
tractate cu statul a făcut-o de 
la tribuna Consfătuirii Nicolae 
Hudițeanu președintele gospo
dăriei colective din Comana, 
care a raportat Consfătuirii că 
gospodăria lor a contractat 
pentru acest an vinzarea Către 
stat a unei cantități de aproape 
80 de vagoane de cereale.

Știința a devenit un ajutor 
de nădejde dl țăranilor mun
citori în lupta pentru obține
rea de cît mai multe produse 
agricole. Un tovarăș academi
cian, impresionat de pricepe
rea și precizia cu care vorbesc 
participanții la discuții ne-a 
spus intr-una din pauze că a 
fost invitat la oț Consfătuire a 
țăranilor dar în fond aici are 
loc o adevărată sesiune știin
țifică. țntr-adevăr, fără a exa
gera, cuvintul multor vorbitori 
(țărani, nu tehnicieni sau in
gineri) îți lasă impresia că te 
afli la o sesiune a unui for 
științific agricol.

Varga Emeric președintele 
unei gospodării agricole colec
tive din Regiunea Autonomă 
Maghiară a făcut în fața con
sfătuirii o expunere de strictă

bazele

a gos- 
loc cu 
partea

specialitate. Cu competența 
specialistului el a demonstrat 
cum poate fi folosit gazul me
tan în producerea forțată a le
gumelor.

Să îndrăznești, să perseve
rezi cu curaj, să propagi tot 
ceea ce este nou și poate adu
ce foloase, aceasta este o măr
turie a pasiunii, a îndîrjirii cu 
care cei mai luminați oameni 
de la sate luptă acum pentru 
sporirea rodniciei pămîntului. 
In cuvîntul său, tînărul inginer 
agronom Ion Enescu din Hăl- 
chiu n-a spus nici un cuvint 
despre sine. Dar toți cei pre- 
zenți l-au apreciat pentru per
severența sa în muncă. La gos
podăria colectivă din Ilălchiu, 
de ani de zile nu se reușea să 
se depășească producția de 
14.000.15.000 kg. cartofi la 
hectar. într-o regiune ca a lor, 
mare producătoare de cartofi, 
o asemenea producție la hectar 
nu putea să-i mulțumească pe 
colectiviști. Tînărul inginer a- 
gronom a reușit, în cele din 
urmă, să procure 25 kg. de 
cartofi dintr-un soi mai 
productiv : Mercur. Perseve
rent, tînărul inginer agtonom 
a reușit ca din aceste 25 kg 
cartofi să-și asigure astăzi un 
fond pentru insămințarea a 15 
hectare de cartofi. în anul ce 
a trecut, gospodăria lor a ob
ținut o producție record de a- 
proape tteî vagoane cartofi la 
hectar.

Simplu, firesc, pasionant, 
vorbitorii își împărtășesc expe
riența, fac propuneri, cer 
lămuriri. Sobrietate și entu
ziasm, pricepere și mult, foar
te mult simț de răspundere — 
aceasta caracterizează cuvintul 
vorbitorilor.

Constanța 4 aprilie 1958.

In numeroase mitinguri, oamenii muncii 
din țara noastră își exprimă recunoștința 

față de Uniunea Sovietică, care a hotărît 
să înceteze experiențele cu armele nucleare

Dezbaterile în comisiile
de lucru ale consfătuirii

în dupâ-amiaza zilei de 3 apri
lie ș-au întrunit cele 8 comisii de 
lucru care analizează problemele 
privind producția de cereale, creș
terea animalelor, cultura plantelor 
tehnice, producția viticolă și po
micolă, îmbunătățirea activității 
S.M.T.-urilor și mecanizarea agri
culturii, înrhnnEtățiri funciare, chi
mizarea agriculturii și construcțiile 
destinate asrionlturii.

în cadrul comisiilor au lucrat 
peste 100 persoane desemnate din 
fiecare "legiune. Membrii comisiilor 
au studiat cu atenție proiectele de 
referate întocmite de un grup de 
spocialiști din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii. Cu 
prilejul discuțiilor pe marginea 
acestor proiecte de referate s-au 
făcut numeroase observații și pro-

puneri valoroase. Astfel, în comi
sia pentru cultura plantelor teh
nice tov. Nicolae Mixan, președin
tele gospodăriei agricole colective 
din comuna Coșereni, raionul Lr- 
ziceni, a propus ca contractele la 
plantele tehnice să f 
termen lung (5—10 ani), iar ...... 
traetele să fie încheiate înainte 
de întocmirea planurilor de pro
ducție. în comisia pentru îmbună
tățiri funciare s-au purtat discuții 
asupra problemelor privind crește
rea fondului funciar și îmbunătă
țirea lui, creșterea suprafeței ara
bile a țării, lucrări de hidroamelio- 
rațiuni, recuperarea terenurilor 
mocirloase, sistematizarea terenu
rilor din gospodării și organizarea 
terenurilor din gospodăriile socia
liste, lupta împotriva eroziunilor ao-

lului. Tov. Stanoiev Jiva, președin- 
tele G.A.C. din comuna Ivanda, re
giunea Timișoara, a făcut propu
neri în legătură cu îndatoririle co
lectiviștilor de a participa la lu
crările de îmbunătățiri funciare de 

Tov. 
Jumitru Lungu, directorul G.A.S. 
Stamora, raionul Ceacova, regiunea 
Timișoara a propus ca și G.A.S. 
să aibă brigăzi de îmbunătățiri 
funciare.

Comisiile și-au ales birourile pe 
care le-au însărcinat să studieze 
observațiile și propunerile făcute, 
iar pe cele mai valoroase să le 
inoludă în referatele ce vor fi pre
zentate de președinții comisiilor în 
cadrul lucrărilor consfătuirii.

fie făcute pe pe teritoriul gospodăriei, 
ani), iar con- Dumitru Lungu, directorul

»

Aspect din timpul lucrărilor comisiei pentru problemele produ cțiel de cereale

In mari mitinguri oamenii mun
cii din țara noastră își exprimă 
recunoștința fierbinte față de U- 
niunea Sovietică, țara care a ho
tărît prima în lume să înceteze 
unilateral experiențele cu armele 
atomice și cu hidrogen.

La mitingul care a avut loc la 
uzinele „23 August" a luat cu
vintul tov. C. Futinică, directorul 
general al uzinelor.

Este greu să găsești cuvintele 
Care să exprime bucuria și nă
dejdea cu care întreaga omenire 
a primit această mare inițiativă 
— a spus el. Nu este pentru pri
ma dată cind Uniunea Sovietică 
face pași concreți in domeniul 
dezarmării.

Salutăm cu cea mal mare sa
tisfacție hotărîrea intrucit ea co
respunde pe deplin năzuințelor 
noastre de consolidare a păcii. 
Au luat apoi cuvintul numeroși 
muncitori printre care lăcătușul 
Alexandru Arnat, din sectorul 
vagoane, forjorul ion Sanuu, me
canicul Ion Bonoiu, strungarul 
Minai Sologan, tractoristul ion 
Mar dare, inginerul Marcu ioniță, 
tehniciană Heana Ciocînea, acti
vistul sindical Dumitru fanase și 
alții, care și-au exprimat satis
facția față de istorica inițativă 
de pace a Uniunii Sovietice.

La mitingul care a avut loc la 
uzinele „Mao Țze-dun“ a luat cu
vintul Alexandru Gomoiu, direc
torul generai al uzinelor.

A vorbit și maistrul oțelar Au
rel Petiic care, in urmă cu cîțiva 
ani, a avut ocazia să întilnească 
in Finlanda la Helsinki un grup 
de luptători pentru pace din Ja
ponia. El a expus cele reiatate de 
delegații poporului japonez, in le
gătura cu dezastrul provocat de 
bombele atomice lansate la Hiro- 
șima și Nagasaki.

Este de datoria noastră — a în
cheiat maistrul oțelar—să ne so
lidarizăm cu recenta hotărîre so
vietică și să arătăm celor care 
pregătesc noi catastrofe atomice 
că popoarele nu doresc și nu pot 
admite o asemenea perspectivă.

Numeroși muncitori printre care 
mecanicul Șt. Udrescu, maistrul 
C. Nițoi, tinichigiul Toma Morlo- 
va au luat cuvîntul exprimînd 
convingerea lor că popoarele lu
mii vor impune cercurilor condu
cătoare din celelalte state pose
soare de arme nucleare să urmeze 
exemplul Uniunii Sovietice.

La mitingul muncitorilor de la

Complexul C.F.R. „Grivița Ro
șie a vorbit tov. Dumitru Miron, 
directorul Complexului.

Tapițera Maria Vasile — care 
a luat apoi cuvîntul a spus in
tre altele: „Nouă nu ni s-au șters 
din minte grozăviile războiului. 
Se împlinesc astăzi 14 ani de la 
crudul bombardament din 4 a- 
prilie, cind zeci de ceferiști de la 
aceste ateliere și-au găsit moartea. 
Salutăm din toată inima nobiiul 
gest al Uniunii Sovietice și ce
rem guvernelor S.U.A. și Angliei 
să-i urmeze exemplul.

Adunarea muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor, de la ia- 
brica de confecții „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" și-a exprimat bucuria 
și recunoștința fața de inițiativa 
Uniunii Sovietice, de a pune ca- 
pat experiențelor cu toate tipurile 
de anne atomice și cu hidrogen.

La sfîrșitul mitingului s-a a- 
doptat o moțiune către Sovietul 
Suprem al U.R.S.S.

La mitingul care a avut ioc la 
institutul Medico-Farmaceutic din 
Tg.-Mureș au luat cuvîntul nume
roși participanți.

La atelierele C. F. R. „Iile Pin- 
tilie“ iași peste 1.000 de munci
tori, tehnicieni, ingineri șl func
ționari, întruniți intr-un mare mi
ting, au salutat cu căldură hotă- 
rirea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

După ce a fost citit textul ho- 
tăririi, ing. Axinte Horicică, teh
nicianul loan Fieraru, montatorul 
Gheorghe Moise, fierarul Vasile 
Tinică, Alexandru Sovetov, direc
torul întreprinderii și alții, luind 
cuvintul, au subliniat importanța 
covîrșitoare pe care o prezintă 
noua inițiativă a U.R.S.S.

Mitinguri asemănătoare au avut 
Ioc la Complexul C.F.R. Tg.-Mu
reș, fabrica de mobilă „Simo 
Geza", la uzinele „Janos Her- 
bak" și sfatul popular regional 
din Cluj, la uzinele „Industria 
sîrmii“ din Cimpia Turzii, la fa
brica de ciment „Victoria socia
listă“ și Fabrica de sticlă din 
Turda, fabrica de antibiotice din 
lași și altele. Participanții la mi
tinguri au adoptat moțiuni către 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. in 
care oamenii muncii exprimă ata
șamentul profund pe care ii au 
față de Uniunea Sovietică, prima 
țară din lume care a hotărît în
cetarea experiențelor cu armele 
atomice, față de cauza apărării 
păcii in lume.

(Agerpres).

Primirea ambasadorului Republicii Arabe Unite, 
Hussein Chawki, de către președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale,

Ion Gheorghe Maurer și de vicepreședintele 
Consiliului de Miniștrii, Atanase Joja

In legătură cu plecarea defini
tivă din R. P. Romînă ambasa
dorul Republicii Arabe Unite, 
Hussein Chawky, a făcut o vizită 
protocolară la 4 aprilie a. c. pre
ședintelui Prezidiului Marii Adu

nări Naționale a R.P.R., Ion 
Gheorghe Maurer.

In aceeași zi, ambasadorul Re
publicii Arabe Unite, Hussein 
Chawky, a fost primit de Vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.R., Atanase Joja.



Vizita delegației guvernamentale
a R. P. R. în R. P. Chineză

A 13-a aniversare a eliberării Ungariei

Membrii delegației guvernamentale romîne în timpul vizitei la ministerul metalurgiei al R.P. Chineze

PEKIN 4 (de la trimisul special 
Agerpres) .- La 4 aprilie, delegația 
guvernamentală a R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Chivu Stoica, 
a vizitat șantierul de construcție 
al marelui rezervor (lac de acumu
lare) situat la nord de Pekin.

Tovarășul Chivu Stoica și cei
lalți oaspeți romîni au fost salutați 
cu căldură la sosirea lor pe șan
tier.

Adresîndu-se constructorilor, to
varășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Ro- 
mine, a declarat : „Munca voastră 
este extrem de importantă. Noi 
admirăm foarte mult entuzismul și 
disciplina de aici și vă dorim suc
ces in muncă pentru a reuși să 
terminați rezervorul înaintea sezo
nului ploios. Dorim ca solidarita
tea și prietenia între oamenii mun
cii din Romînia și din China să 
crească cu fiecare zi“.

După ce au părăsit șantierul de 
construcție al rezervorului, mem
brii delegației guvernamentale ro- 
mine au vizitat mormintele di
nastiei Ming.

in dimineața aceleeași zile, to
varășul Chivu Stoica și ceilalți 
membri ai delegației au vizitat Zi
dul cel mare de la Patalin.

In cursul vizitei lor, oaspeții ro
mîni au fost însoțiți de Cien-Cien- 
to, locțiitor al ministrului Cultu
rii, Yu Han, primarul adjunct al 
Pekinului și de ambasadorul R.P. 
Chineze in R.P. Romină, Ke Ro- 
nian.

•fc
PEKIN 4 (de la trimisul spe

cial Agerpres) : In după-amiaza 
zilei de 4 aprilie, Emil Bodnăraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P.R., a făcut o vi
zită mareșalului Pîn De-huai, 
locțiitor al premierului Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze.

La întrevedere au asistat gene-

(Telefoto-AGERPRES)
ralul de armată Huan Ke-cen, și 
generalii Cian Țzun-șun și Kan 
Șu-ci.

In dimineața zilei de 3 aprilie, 
tovarășul . Emil Bodnăraș însoțit 
de general maior Van Cen-sian 
și general-maior Van Huan-iu, a 
vizitat un institut militar.

VIENA 4 (Agerpres). — La 
3 aprilie a avut loc la Viena 
o conferință de presă a Comi
tetului Internațional (C.I.P.)de 
pregătire a celui deal VH-lea 
Festival Mondial al Tineretu
lui ți Studenților. La această 
conferință de presă au parti
cipat Bruno Bernini, președin
tele Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat, reprezen
tanți ai organizațiilor de ti
neret dintr-o serie de țări șl 
reprezentanți ai presei.

Diubei, reprezentantul orga
nizației indiene de tineret, a 
vorbit despre ședința Comite
tului Internațional de pregă
tire care s-a ținut la Stcck- 
holm. Reprezentanții Comitetu
lui de pregătire, a spus el, au 
avut o serie de intilniri la 
Viena și s-au convins de fap
tul că propunerea ca cel de-al 
VH-lea Festival Mondial ai 
Tineretului și Studenților să 
se țină la Viena- are un răsu
net pozitiv în rîndurile tinere
tului austriac. Sperăm, a spus 
Diubei, că în cursul pregătiri
lor în vederea festivalului vom 
avea tot sprijinul tineretului 
austriac, al cercurilor oficiale 
și opiniei publice austriace.

Reprezentanții presei au luat 
cunoștință de documentele a- 
doptate la ședința Comitetului 
Internațional de pregătire de 
la Stcckholm și de programul 
celui deal VH-lea Festival.

La 18 iunie — al 11-lea 
Congres al P. C. •* 
din Cehos'ovacia

Parada militară de la Budapesta n. S. HRUȘCIOV: Sintern convinși că tn
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — 

MT1 transmite : Cu prilejul săr
bătoririi celei de-a 13-a aniversări 
a eliberării Ungariei, în dimineața 
zilei de 4 aprilie s-a desfășurat la 
Budapesta o mare paradă militară 
în Piața Eroilor și pe bulevardul 
Gydrgy Dozsa. Zeci de mii de lo
cuitori ai orașului Budapesta au 
umplut încă din primele ore ale 
dimineții străzile care dau în 
Piața Eroilor, precum și bulevar
dul Gydrgy Dozsa, unde se înălțau 
tribunele pavoazate și împodobite 
cu drapele.

în tribuna centrală au luat loc 
delegația de partid și guverna
mentală sovietică condusă de N. S. 
Hrușciov, Jânos Kădăr, prim se
cretar al Partidului Socialist Mun
citoresc Ungar, Istvăn Dobi, pre
ședintele Prezidiului R.P. Ungare, 
dr. Ferenc Munnich, președintele gu
vernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc, membrii Biroului Politic 
al Partidului Socialist Muncitoresc

UNOȘ KÂDÂR 
au

Ungar, precum și membrii guver
nului. In tribune au luat loc și 
membrii corpului diplomatic, 
fruntașii vieții publice, muncitori, 
oameni de știință, personalități de 
frunte ale vieții politice, sociale și 
economice.

In piață trompetele anunță so
sirea generalului ' " "
Revesz, ministu al 
ționale. După ce a 
tul șefului statului 
mandantul parăzii 
nistrul a salutat 
ureînd la tribună 
ților.

După aceasta a 
rea trupelor care 
și aclamate de mulțimea adunată 
de-a lungul trotuarelor.

Apoi sute de mii de oameni s-au 
îndreptat spre Ptața Eroilor unde 
a avut loc un miting. Au luat cu
vîntul cu acest prilej Jânos Kădăr 
și N. S. Hrușciov.

Ideile socialismului 
în Ungaria rădăcini 

și puternice

colonel Geza 
Apărării Na- 

ascultat rapor- 
major — co- 
militare, mi- 

trupele și apoi 
a vorbit solda-

început defila- 
au fost salutate

Ungaria ca și în celelalte țări socialiste 
puterea populară este trainică și va fi 

trainică în veci

COMUNICAT
asupra tratativelor între R. P. R. și U. R. S. S. 

în legătura cu tratatul privind acordarea 
asistenței juridice în cauzele civile, 

de familie și penata
MOSCOVA 4 (Agerpres). — In 

urma tratativelor care au avut loc 
la Moscova între 25 martie și 3 
aprilie a. c. între delegațiile gu
vernamentale ale Republicii Popu
lare Romîne și Uniunii Sovietice, 
la 3 aprilie 1958 a fost semnat 
tratatul privind acordarea asisten
ței juridico în cauzele civile, de 
familie și penale. Tratativele au 
decurs într-o atmosferă priete
nească și în spiritul unei depline 
înțelegeri reciproce.

Conform prevederilor tratatului 
cetățenii și persoanele juridice ale 
unei părți contractante se bucură 
pe teritoriul celeilalte părți con
tractante, în ce priveșto drepturile 
personale și patrimoniale, de 
aceeași ocrotire juridică ca și ce
tățenii și persoanele juridice pro
prii.

Prin tratat se reglementează

executarea cererilor judecătorești 
în cauzele civile și penale, regi
mul succesiunii bunurilor, proble
mele recunoașterii și executării 
hotărîrilor judecătorești în cauzele 
civile și de familie, precum și 
alto probleme ale dreptului civil, 
de familie și penal. Tratatul pre
vede de asemenea schimb reci
proc de informații privind legis
lațiile.

Tratatul va fi supus ratificării 
și va intra în vigoare după 30 de 
zile de la data efectuării schim
bului instrumentelor de ratificare.

Tratatul a fost semnat din par
tea Republicii Populare Romîne 
de către A. Mălnășan, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe al 
R.P.R., iar din partea Uniunii So
vietico de către N. S. Patolicev, 
prim locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

PRAGA 4 (Agerpres). — 
teka transmite.: In zilele de 
3 aprilie 1958 a avut loc o 
nară a Comitetului Central

Ce-

ple- 
al 

Partidului Comunist din Ceho
slovacia. Raportul de activitate 
al Comitetului Central și cu pri
vire la sarcinile legate de pregă
tirile în vederea celui de-al 11- 
lea Congres al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia a fost pre
zentat de A. Novotny, prim se
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

V. Siroky, primul ministru, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
prezentat raportul asupra noilor 
principii de organizare și de ri
dicare a eficacității conducerii 
economiei naționale.

Plenara a hotărît convocarea 
celui de-al 11-lea Congres al 
P.C. din Cehoslovacia, la 18 iu
nie 1958.

Congresul va asculta raportul 
de activitate al Comitetului Cen
tral prezentat de A. Novotny, 
prim secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, un referat cu pri
vire la activitatea Comisiei cen
trale de revizie, va alege noua 
componență a C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia și Comisia centra
lă de revizie.

Opinia publică mondială salută hotărîrea istorică
a Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Nehru a salufaf hotărîrea 
Uniunii Sovietice

DELHI 4 (Agerpres). — In 
cadrul conferinței de presă care a 
avut loc la 4 aprilie, primul mi
nistru al Indiei, J. Nehru, a sa
lutat hotărîrea Uniunii Sovietico 
cu privire la încetarea unilaterală 
a experiențelor cu armele atomică 
și cu hidrogen. Este firesc faptul 
că noi salutăm această hotărîre. 
India s-a pronunțat de mult pen
tru încetarea experiențelor nuclea
re, întrucît consideră că aceste ex
periențe pun în primejdie tot mai 
mult omenirea.

Nehru și-a exprimat speranța că 
și celelalte țări vor înceta expe
riențele cu arma nucleară. EI a 
condamnat hotărîrea R. F. Germa
ne cu privire la înarmarea Bun- 
deswchrului cu arma nucleară. In 
legătură cu aceasta el a declarat 
că salută propunerea poloneză cu 
privire la crearea unei zone denu- 
clcarizate în Europa.

Profesorul dr. Kurt Hagen, din 
Hamburg, cunoscut om de știin
ță a declarat că „in Republica 
Federală ar fi necesar să se a- 
precieze hotărîrea sovietică ca 
un prilej pentru încetarea neîn- 
tîrziată a tot ceea ce privește 
înarmarea atomică". ’

Fizicieni de frunte ai lumii 
reuniji înfr-o conferinjă

QUEBEC 4 (Agerpres). — In 
localitatea Lao Beauport, lingă 
Quebec, a început o conferință la 
care au fost invitați fizicieni de 
frunte din numeroase țări ale lu-

Un prilej de a înceta 
înarmarea atomică 

a R F. G.
0 

se
BERLIN 4 (Agerpres). - 

serie de ziare vestgermane 
pronunță în comentariile lor îm
potriva încercărilor propagandei 
imperialiste de a minimaliza im
portanța acestei hotărîri istorice. 
Intr-un articol intitulat „O șansă 
pentru Occident", ziarul social
democrat „Vorwärts“ scrie că 
„puterile occidentale ar face un 
prost serviciu cauzei păcii și pre
gătirii unul acord de dezarmare 
internațională controlată, în ca
zul cînd ar vrea să ocolească 
încetarea unilaterală a experien
țelor cu arme atomice în Uniunea 
Sovietică ș' să o considere doar 
ca o acțiune propagandistică". 
La rîndul său, ziarul „Süd
deutsche Zeitung“ subliniază fap
tul că „așa cum s-a mai în- 
timplat deseori/ Occidentul se 
află din nou în situația că tre
buie să caute răspuns la o âcți-' 
une sovietică, cu alte cuvinte să 
meargă șchiopătînd".

Hotărîrea Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a găsit un cald răsu
net în opinia publică din R. D. 
Germană și R. F. Germană. In 
cadrul unui mare miting, ținut ia 
Universitatea „Humboldt“ din 
Berlin, mii de studenți au adop
tat o rezoluție în care subliniază 
ca aceasfă hotărîre a Uniunii So
vietice „Ne obligă să luptăm cu 
toată tăria împotriva hotăririi 
majorității reacționare a Bundes- 
tagului în problema înarmării a- 
tomice“.,

mii în scopul de a elabora un a- 
cord sau propuneri menite să pu
nă capăt impasului datorat conti
nuării experiențelor cu arma nu
cleară. Au fost invitați reprezen
tanți ai Marii Britanii, Uniunii 
Sovietice, Chinei, Danemarcei, 
Franței, Germaniei occidentale. In
diei, Japoniei. Conferința a fost 
organizată de cunoscutul industriaș 
american Cyrus Eaton.

NEW YORK 4 (Agerpres). 
Aproximativ 1.000 de persoane 
bărbați, femei și copii — care 
organizat un „marș al păcii“,

nu 
au

sosit vineri dimineața în fața se
diului din New York al O.N.U.

Mulți dintre ei au mers pe 
jos cinci zile, venind din diferite 
localități ale statelor Pennsylvania 
și Connecticut. Unul dintre mani- 
festanți este Marshal Bush, un orb 
în vîrstă de 60 de ani, venit din 
Princestown (New Jersey). Cel 
mai tînăr manifestant este Joe 
Horton din Trevose (Pennsylva
nia), în vîrstă de 10 ani.

Manifestanții, care purtau pan
carte cu inscripțiile „Marșul păcii“, 
„Interziceți bomba atomică“, au 
trimis o delegație care a înmînat 
o petiție unui funcționar al O.N.U.

Ziua de 4 aprilie, a spus Jănoș 
Kădăr, demonstrează prin forța 
de neînvins a faptelor că inde
pendența națională, progresul so
cial al Ungariei și prietenia un- 
garo-sovietică, sînt strins legate 
și inseparabile una de alta.

Citînd exemple din istorie, Jă- 
noș Kădăr a declarat că poporul 
ungar nu a uitat că în diferite 
perioade ale istoriei sale, moșierii, 
capitaliștii și fasciștii ungari au 
pus la mezat țara. Și în zilele 
noastre foști latifundiari, mari 
capitaliști, pozînd în campioni ai 
libertății, continuă tradițiile pre
decesorilor lor: de data aceasta 
ei vînd patria miliardarilor ame
ricani. In prezent însă lucrurile 
stau altfel, a declarat Kădăr, — 
ei vor să vîndă ceea ce nu le va 
aparține niciodată. In Ungaria 
poporul a devenit stăpîn și alt 
stăpîn nu va exista niciodată.

Jănos Kădăr și-a exprimat bu
curia în legătură cu faptul că la 
sărbătoarea poporului ungar par
ticipă delegația de partid și gu
vernamentală a U.R.S.S. în frun
te cu N. S. Hrușciov, că alături 
de poporul ungar această zi este 
sărbătorită de solii poporului so
vietic, ai cărui fii și-au vărsat 
sîngele pentru libertatea și inde
pendența națională a Ungariei in 
perioada celui de-al doilea război 
mondial și în toamna anului 
1956, cînd libertatea și indepen
dența Ungariei erau amenințate.

Poporul nostru, a declarat Kâ- 
dâr, urmează tradițiile revoluțio
nare ale istoriei Ungariei, tra
dițiile luptătorilor pentru liber
tate. Clasa muncitoare, luptînd 
pentru eliberarea sa, s-a situat 
în fruntea luptei pentru indepen
dența întregii națiuni iar trădă
torii afhți în Occident pot fi si
guri că poporul ungar va apăra 
independența națională dobîndită 
în anul 1945.

Jănos Kădăr a consacrat o 
parte considerabilă a cuvîntării 
sale prieteniei de nezdruncinat 
sovieto-ungare. El a subliniat că 
oamenii sovietici și-au dat viața 
pentru libertatea și independența 
Ungariei, că în toamna anului 
1956, în timpul rebeliunii, la ce
rerea guvernului ungar, U.R.S.S. 
a ajutat de asemenea cu forța ar
mată cauza apărării independen
ței naționale a Ungariei, a pu
terii populare. Mulțumită Uniunii 
Sovietice poporul ungar a deve
nit liber și independent. Mulțu
mită ajutorului U.R.S.S., Unga
ria s-a transformat intr-o țară 
industrială dezvoltată, al cărui 
popor trăiește mai bine, mai civi
lizat decît oricînd 
istoriei sale.

Ideea adevăratului 
nalism proletar este 
în ajutorul reciproc al țărilor Ia

în decursul

Internațio- 
concretizată

Să înceteze jocul iresponsabil
Mister NO nu se desminte, Mis- să renunțe la planurile șale", spu. 

ter NO a mal învățat două cuvin, 
te pe care le folosește alternativ 
și cu predilecție cînd e vorba de 
inițiative sovietice: imposibil și 
inacceptabil. Mister NO își dove
dește statornicia în dragostea ce-o 
poartă monopolurilor atomice și 
disprețul suveran pentru viața cea 
de toate zilele a omului de rînd. 
Domnul Dulles face tot ce-i stă în 
putință, perseverent și metodic, ca 
să-și justifice porecla ce i s.a dat: 
Mister NO.

Așadar, dl. Dulles zice nu, dl. 
Dulles este’ împotrivă.

Mii de savrinți au mărturisit în 
fața omenirii întregi, mînați de 
propria lor conștiință, că experien- 
țele cu armele nucleare sînt ex
trem de dăunătoare, că ele pot 
cauza atît numeroase ^boti cronice 
cît și moartea timpurie-a celor ce 
trăiesc azi șl a generațiilor vii
toare. Au spus aceasta savanții ce 
nu pot fi bănuiți nici în glumă de 
simpatie pentru comunism : Albert 
Schweitzer, prof. Crow și prof. 
Grace. Au spus aceasta alte mii 
de, savanți din lumea întreagă ce 
stau izbit în cercetările lor de ur
mările radioactivității degajate de 
exploziile nucleare. Au dovedit-o lo, 
cuitorii Hiroșimei ce se sting și as 
tăzi din pricina „bolilor atomice".

Dl. Dulles însă spune nu. Pe dl. 
Dulles nu-l interesează părerea 
Savănților, nu-l interesează ceea ce 
gîndește o omenire întreagă. In ul
tima sa conferință de presă, se
cretarul de stat a declarat că 
S.U.A. n-au de. gînd să urmeze 
exemplul sovietic și că vor conti
nua experiențele cu arma nuclea
ră. „In cursul unei întruniri re
cente, prezidată de președintele 
Eisenhower, guvernul american a . 
studiat acest aspect al problemei . conferința sa 
și a hotărît că. îi este imposibil miercuri, președintele a deolarat

renunțe la planurile sale . . 
ne clar și cinic dl. Dulles.

Prin urmare, dl. Dulles a zis nu. 
Guvernul american nu-i dispus să 
înceteze experiențele cu armele 
nucleare.

Savanțil americani au declarat 
în numeroase împrejurări că or
ganismul omenesc acumulează 
doze îngrijorătoare 
le radioactive,

>doze de plutoniu 
și stronțiu. Aces
te substanțe se 
lipesc de oasele 
copiilor, le atacă, 
le macină. Laptele e infec- 
tat de stronțiu. Și el generează 
boli necunoscute încă, atîrnă ca o 
amenințare și asupra generațiilor 
ce vin.

Dl. Dulles însă nu e Interesat 
de aceste constatări științifice. Se
cretarul de stat e preocupat „să 
se pună la punct arme mai mici și 
mai curate, care n-ar putea fi con. 
siderate arme de distrugere în 
masă“. Dl. Dulles fîlfîie din nou, 
ostentativ, falita teorie a „bombe
lor curate", doar, doar o reuși să 
liniștească măcar pe compatrioții 
săi. Cît privește „bombele atomi, 
ce mici", dl. Dulles se pare că 
vrea să fie încă odată pe placul 
Rockefellerilor care au preconizat 
în recenta lor doctrină fabricarea 
de bombe atomice mal mici, 
de întrebuințat, de pildă. în 
rarea Intereselor petrolifere 
ricana din Orientul Mijlociu.

Dl. Dulles se împotrivește. Din 
păcate, președintele Eisenhower a 
adoptat și el aceeași atitudine. In 

de presă ținută

acumulează 
din substanțe-

că a examinat această chestiune 
(hotărîrea Uniunii Sovietice de a 
înceta unilateral experiențele nu
cleare, n. r.), împreună cu secre
tarul de stat Dulles și cu alți 
membri al administrației ameri
cane și că hotărîrea finală de a 
nu urma exemplul U.R.S.S. a fost 
luată de comun

Prin urmare,

SentarühJI
acord.
guvernul ameri
can, în totalita
tea sa a hotărît 
să nu urmeze 
gestul nobil, u- 
manitar al U- 
niunii Sovieti. 
ce. Guvernul a- 

să continue expe-

gata 
apă- 

a me

merican dorește __
riențele cu armele nucleare, deși 
s.a dovedit că sînt, prin ele însele, 
periculoase pentru sănătatea ome. 
nirii. A hotărît acest lucru, deși 
interesul lumii întregi, inclusiv al 
poporului american, cere ca ex
periențele să înceteze. Guvernul 
S.U.A. n-a dorit să facă același 
gest umanitar ca Uniunea Sovie
tică. Hotărîrea Uniunii Sovietice a 
dovedit că există posibilitatea înce. 
tării experiențelor nucleare fără să 
se aștepte încheierea unui acord in
ternațional. Și e atît de ușor să 
încetezi experiențele astăzi, 
știința oferă mijloace sigure 
tru detectarea experiențelor 
mice, indiferent de locul în 
se produc cînd există deci 
control lesnicios. Atunci de ce re
fuzul guvernului american, de ce 
tonul belicos al d-lui Dulles ? Cine 
ti dă dreptul secretarului Depar
tamentului de Stat să dispună de 
sănătatea propriilor săi concetă
țeni, cine îi dă dreptul să infec-

cînd 
pen. 
ato
mare 

un

teze mal departe atmosfera cu 
substanțele otrăvitoare radioacti. 
ve ? In numele cui vorbește secre
tarul de stat ? E limpede că în 
numele oamenilor simpli nu, pen
tru că ei au întîmpinat cu simpa
tie gestul nobil al Uniunii Sovie
tice. Oricît ar nega dl. Dulles că 
în S.U.A. nu sînt cercuri impe. 
rialiste militariste și agresive, re
fuzul de a înceta experiențele ato
mice, dovedesc contrariul. Numai 
Inspirația și interesele monopolu
rilor atomice și de armament poa
te dicta o măsură atît de anti. 
umană, atît de barbară.

Dl. Dulles a zis nu, dl. Dulles 
socotește propunerea Uniunii So
vietice ca inacceptabilă.

Dl. Dulles și cei pe care-I re. 
prezintă domnia sa vor să conti
nue jocul criminal cu experiențele 
atomice, vor să împingă cursa 
înarmărilor dincolo de limită.

Dar există un om, măcar un 
cu mintea limpede șl logica 
treagă în stare să admită ca 
mea să cadă victimă lipsei de răs
pundere a unor oameni politici 
aserviți unor Interese meschine ? 
Fără îndoială că nu. Oamenii iu
bitori de pace — și nu se află sub 
soare un om simplu care să n-o 
dorească — știu că ei au cuvîntul 
hotărîtor, că ei pot impune adop. 
tarea unor măsuri pașnice, care să 
ocrotească viitorul omenirii. Și oa
menii aceștia simpli, sătui de joa. 
ca iresponsabilă cu războiul nu
clear spun: Ajunge! E vremea ca 
să se urmeze exemplul Uniunii 
Sovietice, să se dea curs iniția
tivei sale atît de umane, șl tot ce 
e geniu omenesc să se înfrățeas
că, să lucreze împreună pentru pa
cea și prosperitatea popoarelor.

. ,^i AL. girneata

gărului socialist. Noi, ungurii, 
am putut să ne convingem toc
mai în zilele grele ale contrare
voluției de forța acestui interna
ționalism.

Ideile socialismului, a subliniat 
Jânos Kâdâr, au prins în țara 
noastră rădăcini adinei și puter
nice. Partidul nostru, curățindu-și 
rîndurile de trădăto-ri și lichidînd 
greșelile trecutului, a devenit mai 
puternic ca înainte și unindu-se 
strîns cu masele își rezolvă mă
reața sa sarcină istorică — con
duce poporul pe calea construirii 
socialismului.

La construirea socialismului 
iau parte cele mai largi mase ale 
poporului. Kâdâr a ridiculizat 
speranțele imperialiștilor din Oc
cident în cine știe ce „revizuire“ 
a orînduirii în statele de demo
crație populară, inclusiv Ungaria. 
Poporul ungar, a spus Kâdâr, a 
luat o hotărîre în această pro
blemă încă în anul 1919 și nici un 
fel de mașinațiuni ale imperia
liștilor occidentali nu o vor 
schimba.

Evenimentele care au avut loc 
după zdrobirea contrarevoluției, 
au demascat calomnia dușmani
lor că poporul ungar ar fi împo
triva partidului comunist și că 
nu ar dori socialismul. Toate în
cercările dușmanilor de a rupe 
Ungaria de marea familie fră
țească a popoarelor care constru
iesc socialismul au suferit un 
eșec total. Kâdâr a subliniat că 
solidaritatea țărilor lagărului so
cialist nu este îndreptată împo
triva vreunei alte țări, ci apară 
libertatea și indapendența statelor 
socialiste.

Poporul ungar, a declarat Kâ
dâr, protestează în unanimitate, 
cu hotărîre împotriva înzestrării 
militariștilor germani cu arma n- 
tomică. Declarăm din nou că atît 
timp cît există uniunea agresivă 
a Atlanticului de nord, vom înde
plini cinstit și întocmai obliga
țiile decurgînd din Tratatul de la 
Varșovia și datoria țărilor socia
liste de a-și acorda ajutor care 
este apărarea cea mai eficace îm
potriva primejdiei militarismului 
german reînviat.

Poporul ungar, a subliniat Jâ
nos Kâdâr, este vital interesat în 
convocarea unei conferințe la ni
velul cel mai înalt. El salută cu 
entuziasm inițiativa pașnică a 
U.R.S.S., inclusiv încetarea uni
laterală a experiențelor cu arma 
nucleară. Alături de toți oamenii 
iubitori de pace, a spus Kâdâr, 
cerem încetarea cursei înarmări
lor, interzicerea producției șr fo- 
losirii armei atomice, lichidarea 
bazelor militare străine.

La fel cum am tras învăță
minte istorice din trecutul înde
părtat, a spus în încheiere Ra
dar, am tras învățăminte din 
trecutul apropiat. In timpul 
călătoriei prin țară, oaspeții și 
prietenii noștri scumpi se vor 
convinge de unitatea partidului și 
poporului, de faptul că în jurul 
politicii juste a partidului s-a 
format o adevărată unitate na
țională a oamenilor muncii. Poli
tica Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar se întemeiază pe 
încrederea maselor populare de 
oameni ai muncii și pe activita
tea lor. Perioada care a trecut 
de la contrarevoluție, consolida
rea rapidă și noile date despre 
dezvoltarea economiei noastre de
notă că majoritatea covîrșitoare 
a poporului este de acord cu 
programul nostru, îl aprobă și îl 
sprijină.

Luînd cuvîntul N. S. Hrușciov, 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a U.R.S.S. a 
mulțumit muncitorilor din Buda- 
pesta și tuturor oamenilor mun
cii din Ungaria pentru sprijinul 
și ajutorul frățesc pe care l-au 
acordat Revoluției Socialiste din 
Octombrie și tinerei Republici 
Sovietice.

Cei 13’ani de putere populară, 
a spus N. S- Hrușciov, au trans
format țara dv. S-a schimbat ra
dical viața poporului, a fost li
chidată exploatarea omului de 
către om. Șl toate acestea au fost 
realizate în ciuda marilor greu
tăți, în ciuda acțiunilor subver
sive ale dușmanilor Ungariei 
populare.

Dacă în anul 1919, a spus N. 
S. Hrușciov, reacțiunea interna
țională si internă a putut sugru
ma tînăra Republică Sovietică 
Ungară, în epoca existenței pu
ternicului lagăr al socialismului 
poporul muncilor din Ungaria a 
putut conta ferm pe ajutorul de
zinteresat din partea celorlalte 
țări socialiste și în momentele 
lui grele a obținut intr-adevăr 
ajutorul și sprijinul frățesc.

In urma cererii guvernului un
gar trupele sovietice au luat 
parte la zdrobirea rebeliunii con
trarevoluționare din octombrie 
1956. Prin eforturi comune a fost 
lichidată primejdia de restaurare 
a regimului fascist în Ungaria, 
primejdia creării în centrul Eu
ropei a focarului unui nou război.

Dușmanii noștri, a continuat 
N. S. Hrușciov, țipau atunci că 
armata sovietică a înăbușit „Re
voluția populară“. Ce le rămînea 
altceva de făcut ? Ei au fost ne- 
voiți să șteargă urmele, să abată 
atenția de la adevărații instiga
tori ai putchului antipopular. Ce 
fel de „revoluție populară“ era 
aceasta, dacă rebelii fasciști au 
vrut să transforme pe muncitorii 
din Ungaria în robii lor, să pri
veze pe țărani de drepturile lor 
legitime așupra pămîntului, asu
pra roadelor muncii lor.

Imperialiștii, a declarat N. S. 
Hrușciov, au vrut să vadă cît de 
trainice sînt rîndurile noastre, 
cît de mare este forța solidari
tății noastre 1 Ei au văzut că nu 
e de glumit, că te poți frige, că 
răbdarea noastră nu trebuie pusă 
la încercare. SINTEM CON
VINȘI, a declarat N. S.Hrușciov, 
CA IN UNGARIA CA ȘI IN 
CELELALTE ȚARI SOCIALISTE 
PUTEREA POPULARA ESTE 
TRAINICA ȘI VA FI TRAINICA 
IN VECI.

Rebeliunea organizată din afară 
a adus țării voastre un mare pre
judiciu. Dar ea nu a putut, fi
rește, să oprească și nici nu a 
oprit înaintarea Republicii Popu
lare Ungare pe calea construcției 
socialiste.

Factorul principal și hotărîtor 
al succeselor Republicii Populare 
Ungare, a declarat N. S. Hruș
ciov, este că în Ungaria în frun
tea construirii socialismului se 
află un partid marxist-leninist 
călit în luptă. Clasa muncitoare 
din Ungaria vede pe bună drep
tate în el un paritd al ei, legat 
în mod indisolubil de popor.

Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar este fidel marxism-leninis- 
mului, ideilor luptei pentru socia
lism, îmbină dragostea pentru 
patria sa cu ideile internaționalis- 

rezidă 
succe-

mului proletar. In aceasta 
marea lui forță, izvorul 
selor lui.

Normalizarea rapidă a situa
ției din Ungaria a constituit o 
dovadă grăitoare a faptului că 
nu poate îl întoarsă înapoi dez
voltarea unei țări care a pășit pe 
calea socialismului, că unitatea, 
coeziunea și ajutorul reciproc 
frățesc între țările lagărului socia
list reprezintă o forță uriașă.

întărirea lagărului socialist, 
a spus în continuare N. S. Hruș
ciov, exercită o mare influență 
asupra întregului mers al evo
luției istorice a omenirii. Prin 
succesele noastre, prin unitatea 
noastră, noi ajutăm forțele demo
cratice Iubitoare de pace din în-

treaga lume In lupta for Împotri
va primejdiei unui război, pentru 
democrație și progres social.

Nu este întîmplător, a amintit 
N. S. Hrușciov, că în toamna a- 
nului 1956 imperialiștii au pornit 
simultan două atacuri : împotriva 
Ungariei socialiste si împotriva 
Egiptului care își cucerise inde
pendența. Ei scontau pe înfrîn- 
gerea forțelor socialiste din Un
garia, pe o derută în lagărul so
cialist care să-i ajute să-și im
pună voința în Egipt. Se știe 
însă cum s-au terminat atacurjle 
imperialiștilor! DUBLA INFRIN- 
GERE A FORȚELOR IMPERIA
LISTE A FOST UN PUNCT DE 
COTITURA IN EVOLUȚIA IN- 
TREGII SITUAȚII INTERNA
ȚIONALE SPRE DESTINDEREA 
ÎNCORDĂRII. In aceasta, a de
clarat N. S. Hrușciov, constă im
portanța internațională a victo
riei forțelor socialiste din Unga
ria și a forțelor patriotice din E- 
gipt. In această luptă comună 
împotriva uneltirilor imperialis
mului s-a întărit șl mai mult 
alianȘa de luptă între cele două 
uriașe forțe ale timpurilor noa
stre : alianța dintre țările socia
liste și țările care și-au dobindit 
recent independența națională.

Acum cîteva zile, a spus N. S. 
Hrușciov, Sovietul Suprem al 
Uniunii Sovietice a adoptat ho
tărîrea ca țara noastră să înce
teze în mod unilateral experien
țele cu armele atomică și cu hi
drogen. Sovietul Suprem a che
mat Statele Unite ale Amerlcil 
să-i urmeze exemplul.

In cadrul conferinței de presă 
convocată zilele trecute președin
tele S.U.A. — dl. Eisenhower a 
declarat că această acțiune a 
Uniuni Sovietice în domeniul po
liticii externe n-ar putea să fie 
„luată în serios“, că asemenea ac
țiuni sînt „pur propagandistice“. 
Această declarație a d-lui Eisen
hower, a spus N. S. Hrușciov, a 
deziluzionat și mîhnit popoarele 
din lumea întreagă.

In fața miilor de participant! 
la acest miting al oamenilor mun
cii din Ungaria populară, a spus 
N. S. Hrușciov, țin să declar ur
mătoarele : dacă dl. Eisenhcwer 
consideră intr-adevăr că încetînd 
experiențele cu armele atomice 
și cu hidrogen, noi facem pro
pagandă, de ce el și ceilalți oa
meni de stat din Occident nu ar 
face și ei aceeași propagandă în- 
cetind experiențele cu arme nu
cleare ?

NOI, a spus N. S. Hrușciov, 
CONSIDERAM ÎNCETAREA EX
PERIENȚELOR CU ARMELE 
NUCLEARE DREPT UN PRIM 
PAS SPRE DEZARMAREA TO
TALA, SPRE CREAREA UNOR 
CONDIȚII DE ASIGURARE A 
PĂCII IN ÎNTREAGA LUME, 
CALEA SPRE ASIGURAREA 
COEXISTENȚEI PAȘNICE, A 
ÎNTRECERII PAȘNICE INTRE 
CELE DOUA SISTEME.

N. S. Hrușciov a vorbit apoi 
despre propunerile sovietice cu 
privire la convocarea unei confe
rințe a șefilor de guverne în ve
derea soluționării mai multor 
probleme urgente și în vederea 
stabilir'i, prin eforturi comune, a 
unor căi eficiente spre slăbirea 
încordării internaționale.

Ni se spune, a declarat N. 
S. Hrușciov, că trebuie discutată 
situația din țările Europei răsă
ritene. La drept vorbind ce anu
me vor ei să discute și în general 
cine a dat, oricui ar fi, dreptul de 
a discuta problema dezvoltării in
terne a altor țări ? Popoarele din 
Europa răsăriteană, a arătat N. 
S. Hrușciov, au și rezolvat acea
stă problemă. Ele sînt stăpîne în 
casa lor și nu vor permite nimă
nui să se amestece în treburile 
lor interne.

Sarcina noastră principală, a 
spus în încheiere N. S. Hrușciov, 
este să Întărim 
socialist este un 
Dindu-ne seama 
misiunii Istorice 
rllor socialiste,
viitor Împreună in mod ferm pe 
cafea păcii și socialismului.

pacea. Lagărul 
reazim al păcii, 
de răspunderea 
care revine ță- 
vom păși și pe
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Recepția oferită 
de ambasadorul R.P. Ungare 

în R. P. Chineză
PEKIN 4 (de la trimisul spe

cial Agerpres): Cu prilejul celei 
de-a 13-a aniversări a eliberării 
Ungariei de sub jugul fascist. Son
dor Nogradi, ambasadorul R.P. 
Ungare în R.P. Chineză, a oferit 
vineri seara o recepție.

Au participat Ciu En-lai, 
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, He Lun, locțiitor al pre
mierului, Cen I, locțiitor al pre
mierului și ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P. Chineze, Li Ci-sen 
și Cen Cien. vicepreședinți ai Co
mitetului Permanent al Adunării 
reprezentanților populari din în
treaga Chină, reprezentanți diplo
matici ai diferite țări.

Au participat de asemenea Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.R., Emil Bodnăraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
miniștri, Avram Bunaciu, ministrul 
^facerilor Externe al R.P.R., care 
vizitează în prezent R.P. Chineză.

La recepție au luat cuvîntul 
Sandor Nogradi, ambasadorul R.P. 
Ungare în R.P. Chineză, fi pre
mierul Ciu En-lai,

pre-
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„Criteriul mondial de scrimă al tineretului 
Jean Link (Luxemburg) primul cîștigător, 

T. Mureșanu pe locul III

(i

Ierf, în sala Floreasca într-o 
atmosferă entuziastă au început 
întrecerile celei de a IX-a ediții a 
„Criteriului mondial de scrimă al 
tineretului“, la care participă 143 
de concurenți din 16 țări. Dimi
neața au avut loc prelimariile. 
După amiază, după deschiderea 
festivă a început turneul final.

Ca în mai toate marile întreceri, 
surprizele n-au lipsit nici de data 
aceasta. Sovieticul Osipov, unul 
dintre favoriți, a fost eliminat încă 
din sferturi, J. Kamuti. finalistul 
de anul trecut al „Criteriului“ 
mondial de la Varșovia, și unul 
dintre primii favoriți, a trebuit să 
se mulțumească și el doar cu locul 
doi.

Cîștigător al probei de floretă 
masculin a celei de a IX-a ediție 
a ~.............„Criteriului mondial al tineretu-

lui“ a devenit tînărul student 
Jean Link, în vîrstă de 19 ani din 
Luxemburg. Numele lui n-a fi
gurat în nici un pronostic al spe
cialiștilor. Și totuși el s-a impus 
cu prestanță dovedind o înaltă 
măiestriei. El a întrecut în barajul 
pentru primul loc pe principalul 
condidat maghiarul J. Kamuti.

O altă surpriză a „Criteriului“ 
o considerăm comportarea excelen
tă a tinărului nostru reprezentant 
Mureșanu Tănase. La sfîrșitul tur
neului final, el a ocupat locul III 
în clasamentul general al probei, 
întrecînd floretiști cu experiență 
și renume mondial ca Rumin 
(U.R.S.S.), Pellaton (Franța) și 
alții.

Astăzi se desfășoară proba de 
floretă fete.

A. P.
Juniorii noștri învingători la Luxemburg

ln cadrul turneului intema|io- R. P. Ungare. Prestînd nn joe mai 
nai. de fotbal pentru echipele de bun decît în jocul cu Grecia, ti- 
juniori (grupa C) selecționata nerii fotbaliști romîni au repur- 
R. P. Romîne a întîlnit vineri în tat o frumoasă victorie cu scorul 

orașul Dudelange reprezentativa de 2-1 (0-0),
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