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Referate prezentate de 

președinții comisiilor la 
lucrările consfătuirii pe 
fără a țăranilor și lucră
torilor din sectorul socia
list al agriculturii.

CONSFĂTUIREA PE TARĂ
a țăranilor și lucrătorilor

din sectorul socialist al agriculturii

și-a încheiat lucrările

După încheierea lucrărilor consfătuirii, înainte de tradiționalul „La revedere“.

Duminică au continuat lucrări
le consfătuirii pe țară a țăranilor 
și lucrătorilor din sectorul socia
list al agriculturii. Au luat parte 
tovarășii: Gh. Gheorghiu-Dej, 
Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Moghioroș, Constantin Pîrvules
cu, Leonte Răutu, Vladimir 
Gheorghiu, Ion Cotzma.

Ședința a fost prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, mem
bru în Biroul Politic al C.C. al 
P.M.R.

Au continuat discuțiile la ex
punerea prezentată de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în pri
ma zi a consfătuirii.

Au luat cuvîntul tovarășii: 
Gheorghe Wagner, președintele 
gospodăriei agricole colective din 
comuna Homorod, regiunea Sta- 
lin, Eroul Muncii Socialiste Va
sile Voichiță, șef de brigadă la 
S.M.T. Sînnicolau Mare, regiunea 
"rimișoara, Obis Ludovic, preșe- 
.intele gospodăriei agricole co

lective „înainte“ din comuna 
Berveni, regiunea Baia Mare, 
Teodor Suciu, vicepreședinte al 
Sfatului popular al regiunii Cluj, 
Iova Țăran, brigadier la gospo
dăria agricolă colectivă din co
muna Foieni, raionul Ceacova, re
giunea Timișoara, Anton Con- 
stantinescu, adjunct al ministru
lui Industriei Petrolului și Chi
miei. Ioana Gheorghiță, membră 
a gospodăriei agricole colective 
„Victoria socialismului“, satul 
Gliganul de Jos, regiunea Pitești, 
Emil Balomir, șeful secției agra
re a Comitetului regional Stalin 
al P.M.R., Eugen Konya, secretar 
al Comitetului raional de partid 
Cioc, Regiunea Autonomă Ma
ghiară, Dobrița Dima, președinta 
gospodăriei agricole colective din 
comuna P’.atonești, regiunea Con
stanța, Ion Furtună, inginer la 
gospodăria agricolă colectivă din 
comuna Casimcea, regiunea Con
stanța, Adrian Popovici, preșe
dintele gospodăriei agricole co
lective „Secera și Ciocanul" din 
comuna Chișcăreni, regiunea lași.

Cu aceasta discuțiile au luat 
sfîrșit 1

După o scurtă pauză președin
ții celor 8 comisii de lucru pe 
probleme, alcătuite în prima zi 
a consfătuirii au prezentat refe
ratele.

Referatul comisiei pentru pro
ducția de cereale a fost prezen
tat de tovarășul Marin Stancu, 
adjunct al ministrului Agricultu
rii și Silviculturii, referatul co
misiei pentru plante tehnice a 
fost prezentat de tovarășul Jean 
Keis, director general în Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii, 
referatul comisiei pentru crește
rea animalelor a fost prezentat 
de tovarășul dr Virgil Gligor, 
directorul I.C.Z.-București, refe-
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ratuil comisiei pentru producția 
viticolă și pomicolă a fost pre
zentat de tovarășul Nicolae Ște
fan, director generai al Institutu
lui de cercetări viticole și pomi
cole, referatul comisiei privind 
îmbunătățirea activității S.M.T.- 
urilor și mecanizarea agriculturii 
a fost prezentat de tovarășul Pe
tre Moldovan, director general în 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii, referatul comisiei pentru 
problemele de îmbunătățiri fun
ciare a fost prezentat de tovară
șul Gheorghe Timariu, director 
general în Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii, referatul co
misiei pentru problemele chimi
zării agriculturii a fost prezentat 
de tovarășul David Davidescu, 
prorectorul Institutului agronomic 
„Nicolae Bălcescu“ din Bucu
rești, referatul comisiei pentru 
construcțiile din agricultură a 
fost prezentat de tovarășul Er
nest Rene, director în Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii.

După prezentarea referatelor 
un număr de participanți la con
sfătuire au făcut propuneri pen
tru complectarea recomandărilor 
cuprinse in referatele comisiilor.

Tov. Tudose Vasiliu, președin
tele Sfatului popular al regiunii 
Constanța, a dat citire chemării 
adresate de consfătuire membrilor 
gospodăriilor agricole colective, 
întovărășirilor, cooperativelor a- 
gricole de producție cu rentă și 
țăranilor muncitori cu gospodărie 
individuală, lucrătorilor din gos
podăriile agricole de stat și 
S.M.T.-uri, tehnicienilor, ingineri
lor și oamenilor de știință din a- 
gricultură. Chemarea a fost pri
mită cu vii aplauze și adoptată 
în unanimitate de participanții la 
consfătuire.

Rostind cuvîntul de încheiere 
a lucrărilor consfătuirii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a urat ce
lor peste 2000 de participanți 
succese în munca de ridicare a 
producției agricole, vegetale și 
animale, pe o treaptă superioară.

Asistența, în picioare, a ova
ționat îndelung pentru partid și 
guvern, pentru alianța trainică 
dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare — baza de 
neclintit a regimului nostru de
mocrat-popular —, manifestind 
hotărîrea unanimă de a îndeplini 
sarcinile trasate agriculturii prin 
expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Cu aceasta, consfătuirea pe 
(ară a țăranilor și lucrătorilor 
din sectorul socialist al agricul
turii, convocată de Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Romine, a 
luat sfîrșit.
iz*'-' (Agerpres)
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Pricepere,
Palatul Sporturilor din Con- 

' stanța a găzduit ospitalier lu- 
' crările Consfătuirii pe țară a
> țăranilor și lucrătorilor din 
1 sectorul socialist al agriculturii. 
1 In ultimele două zile ale con- 
1 sfătuirii au continuat discu- 
1 țiile pe marginea expunerii to- 
’ varășului Gheorghe Gheorghiu- 
1 Dej.

Duminică, cu cîteva ore îna
inte de închiderea lucrărilor, 
președinții celor opt comisii 
pe specialități au prezentat 
Consfătuirii o sinteză a celor 

) mai eficace măsuri și metode 
I de lucru ce trebuiesc înfăptuite 
l în domeniile respective — rod
• al vastului schimb de expe-
• riență ce a avut loc timp de 
I cinci zile
> Socialiste.

Ca și în 
sîmbătă și 
bună au urcat 
președinți

în inima Dobrogii

zilele precedente, 
duminică la tri- 

rînd pe rînd 
ai G.A.C., ingi-

Un grup de delegați din regiunea Plteftt

inițiativă,
neri, activiști de partid și de 
stat, colectiviști fruntași.

„Să găsim cele mai eficiente 
căi care să ducă la creșterea 
rentabilității unităților socialist- 
cooperatiste din agricultură" 
aceasta a fost problema centrală 
în cuvîntul fiecărui vorbitor.

Mulți din ei, criticînd insu
ficienta preocupare din partea 
organelor Ministerului Agricul
turii și Silviculturii și a diver
selor foruri științifice agricole 
pentru îndrumarea tehnică ști
ințifică a unităților socialist- 
cooperatiste, au făcut un căldu
ros apel la specialiștii din a- 
gricultură să se deplaseze mai 
des pe teren, să cunoască mai 
bine greutățile ce le întîmpină 
țăranii muncitori și să-i ajute 
la soluționarea lor.

Vasile Voichiță, Erou al Mun
cii Socialiste, loan Furtună, ti- 
năr inginer de la G.A.C. Ca- 
simcea, Adrian Popovici, pre- 

Primirea ambasadorului 
Republicii Arabe Unite 

de către ministrul 
Comerțului

CMLuni dimineața in legătură 
plecarea sa din R.P. Romînă, am
basadorul Republicii Arabe Unite 
la București) dr. 
a făcut o vizită 
marțului, Marcel

Hussein Chawky 
ministrului Co- 

Popescu.
(Agerpres)

Concursul 
tinerilor bănățeni

Aproape 4.000 de pionieri, elevi 
și tineri din regiunea Timișoara 
au participat zilele acestea la faza 
regională a festivalului artistic 
„Cu cîntecul și dansul pe plaiurile 
bănățene“, organizat de Comitetul 
regional U.T.M. și secția regională 
de învățămînt și cultură.

La concurs s-au prezentat zeci 
de formații de cor, teatru, brigăzi 
artistice de agitație, orchestre, so
liști vocali și instrumentiști, pre
cum și numeroși recitatori, clasați 
pe primele locuri la fazele raiona
le și orășenești.

(Agerpres)

Peste 3000 de siderurgiști de 
la combinatul siderurgic din Hu
nedoara au salutat cu entuziasm 
și recunoștință, în mitingul ținut 
sîmbătă după-amiază, istorica ho- 
tărîre a Sovietului Suprem al U. 
niunii Sovietice cu privire la în
cetarea unilaterală a experiențelor 
cu armele atomică și cu hidrogen. 
In cuvinte însuflețite, Nicolae 
Cătană, directorul general el 
combinatului, furnalistul Ion Șe- 
laru, inginerul Ieronim Rusan, 
oțelarul Alexandru Petrovici, la- 
minoristul Mihai Liteanu și alții, 
au subliniat că Uniunea Sovieti
că face prin acest act o nouă do
vadă a voinței sale puternice de

entuziasm
ședințele colectivei din Chișcă- 
reni-Hîrlău și alți vorbitori au 
făcut propunerea ca inginerii, 
specialiștii, de la stațiunile ex
perimentale ale I.C.A.R., I.C.Z. 
să ia sub răspunderea lor per
sonală îndrumarea științifică și 
tehnică a cite unei unități so- 
cialist-cooperatiste.

Înfăptuirea sarcinii puse de 
partid de a ridica producția 
agricolă cere muncă sîrguincioa- 
să, pricepere, entuziasm, ini
țiativă. Printre multele proble
me discutate, parte din vorbi
tori s-au adresat delegaților, iar 
prin ei tuturor celor ce mun
cesc pe ogoare, tineretului, să 
lupte pentru a adăoga suprafe
ței arabile a 
palmă, hectar

| (Continuare în pag. 4-a)
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țăriii palmă cu 
cu hectar, noi

UNIUNEA SOVIETICĂ

Ochii oamenilor cinstiți din lu
mea întreagă s-au înseninat ci
tind hotărîrea Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. de a înceta unilateral 
experiențele cu armele atomice și 
cu hidrogen. Oamenii cinstiți de 
pe fața întregului pămînt — su
tele și sutele de milioane de oa
meni reprezentînd înseși conștiin
ța curată a lumii — au ascultat 
cuvintele de pace ale Uniunii So
vietice ca pe un glas al acestei 
primăveri virginale, scăldată în 
lumină, împodobită cu cei mai 
frumoși dintre toți cerceii: mu
gurii.

încă odată, Uniunea Sovietică 
întinde de-asupra întregii lumi 
ramura de măslin a păcii. Nicio
dată gestul n-ar fi avut mai multă 
frumusețe decît în aceste zile, în 
care — cu toată hotărîrea de fier 
a popoarelor de a păstra pacea —■ 
se mai găsesc creieri bolnavi, de 
dricari și negustori de sînge ome
nesc, care se joacă, inconștient, cu 
cele mai cumplite dintre armele 
posibile.

Sînt convins că niciunul dintre 
amatorii de război atomic n-a vi
zitat Hiroșima și Nagasaki. Sau, 
dacă a trecut pe acolo, a cerut să 
fie legat la ochi, să nu vadă și să 
nu audă.

Eu am fost acolo, și urechile 
mele s-au umplut de geamătul cu
tremurător și de clamoarea sfîșie- 
toare a supraviețuitorilor. Și în 
ochii mei s-a întipărit pe veci o- 
roarea.

Am plîns împreună cu d-ra No- 
saka din Hiroșima, care supravie
țuitoare a celui dintîi bombarda
ment atomic — a adresat parcă 
întregului Univers un reproș, a- 
tunci cînd, terminîndu-și scurta-i 
cuvîntare, a început să strige cu 
o desnădejde sfîșietoare : — „Ce 

pace, iar exemplul său trebuie să 
fie urmat neîntîrziat de celelalte 
state care posedă arme atomice.

Minerii din Valea Jiului au or
ganizat la TÎnduil lor mitinguri în 
care și-au manifestat convinge
rea că noua inițiativă de pace a 
Uniunii Sovietice constituie _ o 
uriașă contribuție la cauza păcii 
și o grea lovitură pentru planuri
le ațîțătoriloț la război. La mb 
tingul de la Petrila, minerul Ma
rin Constantin, șef de brigadă, a 
arătat că minerii de la Petri'.a 
protestează împotriva 
cercurilor imperialiste care res
ping propunerile de pace ale U- 
niunii Sovietice. In același sens 
au vorbit și minerul Haidu Iuliu, 
Erou al Muncii Socialiste, rxine- 
rul Andrei Ștefan, tehnicianul M. 
Stoicescu și alții.

atitudinii

AGENDA
campaniei AGRICOLE 

de PRIMĂVARĂ
* In regiunea Timișoara : Sînt necesare măsuri urgente pentru evacuarea 
apelor de pe culturi * In regiunea Galați : Dacă semănatul s-ar putea 
face fără sămînfă... Conducătorii atelierului Gostat Brăila socotesc: 10—2!
* In raionul Vidra din regiunea București : Din 42.683 hectare, numai

1161 au fost însămînțate

Cîmpia Banatului și a Mureșului 
formează al doilea mare grinar al 
țării noastre. La Consfătuirea pe 
țară a țăranilor și lucrătorilor din 
sectorul socialist al agriculturii, 
ținută zilele trecute la Constanța, 
au fost evidențiate producțiile 
mari obținute la hectar de gospo
dăriile colective din Biled, Lenau- 
heim, Chizătău, întovărășirile din 
Micălaca, Peregul Mare, G.A.S. 
Variâș și altele din regiunea Ti
mișoara.

însă nu despre aceasta vrem să 
vorbim în rîndurile de mai jos. 
Este bine știut că de executarea 
la timp și în bune condiții a 
lucrărilor agricole de primăvară, 
depinde succesul recoltelor.

Este drept, primăvara a sosit cu 
întîrziere și cu multe capricii, cu 
ploi abundente care nu au permis 
efectuarea cu toată intensitatea a 
muncilor agricole. Din cauza ploi
lor mii și mii de hectare de pă- 
mînt destinate arăturilor și însă- 
mînțărilor de primăvară sau însă- 
mînțate cu culturi de toamnă sînt 
sub apă.

în privința arăturilor și însă- 
mînțărilor, conform buletinului in
formativ al Ministerului Agricul
turii și Silviculturii „Banatu’ nu-i 
fruncea“, ci regiunea cea din urmă. 
Pînă la 2 aprilie nu s-au arat de- 
cît 1,1 la sută din suprafețe. în 
raionul Jimbolia pînă duminică 
din 9.000 hectare au fost însămîn- 
țate numai 965 ha., în raionul 
Arad din 14.000 doar 735 iar în 
raionul Timișoara din 26.000 doar 
1.308 hectare. Se pune, după 
cum e și firesc, întrebarea: ce fac 
utemiștii și tinerii din regiune, 
cum sînt e mobilizați de organi
zațiile de bază, de comitetele ra
ionale U.T.M. la acțiuni care să

Eugen Jebeleanu

folos că n-am murit atunci, de 
vreme ce boala atomică mă îm
piedică să mă căsătoresc vreodată. 
Oh, doamne, să nu am niciodată, 
niciodată, copii 1“

Asemenea scene se petrec în 
Japonia la fiece pas. Dar se mai 
petrece și altceva. Este aproape de 
neînchipuit energia cu care japo
nezi, tocmai pentru că au conștiin
ța vie a monstruozității abătute, 
pentru prima dată, chiar asupra 
lor — luptă pentru a împiedica 
izbucnirea unui război atomic.

„Heiwa banzai“ („Trăiască pa
cea !“) — sînt cuvinte pe care le 
găsești pe buzele tuturor japone
zilor cinstiți, fără deosebire de o- 
pinie politică.

Sînt mulți care își închipuie, 
probabil că, Hiroșima și Naga
saki sînt un cimitir, locuri în care 
stăpîne sînt doar tăcerea și dezo
larea. Se înșeală. Hiroșima și Na
gasaki sînt — cu tot vălul de ce
nușă care le-a acoperit — niște 
ființe vii, mutilate, dar extrem de 
vii. Ele îți vorbesc, strigă, acuză, 
propovăduiesc și agită pentru apă
rarea păcii, cu toate forțele I

Mîna criminală dă, pînă la ur

PE ȘANTIERUL 
NOULUI ZACAMlNT DE 6AZE 
DE LA CRAIOVA

Colectivul Trustului de ex
ploatare Geologic a obținut în 
cursul trimestrului I frumoase 
rezultate. Astfel, lucrările pe 
zăcămîntul de gaze din apro
pierea Craiovei, începute anul 
acesta, sînt continuate cu suc
ces în vederea conturării defi
nitive a zăcămîntului. în ziua 
de 31 martie au fost terminate 
lucrările la o nouă sondă, iar 
în cinstea zilei de 1 
fi terminate încă trei 
conturare.

Folosirea metodei
de sonde de explorare a făcut 
să crească simțitor productivi
tatea muncii. în aceste sonde 
de explorare se folosea meto
da gaz-carotajului care con
stă în detectarea, în timpul fo
rajului, a hidrocarburilor care

Mai vor 
sonde de

forajului

contribuie la urgentarea muncilor 
de primăvară? Trebuie să spunem 
de la bun inceput că n.a existat 
nici un fel de preocupare în a- 
ceastă direcție 1 în raioanele cita
te mai sus sînt mii de hectare i-

Utemiști !
Tineri și tinere 

de la sate I
j Timpul nu așteaptă, r 
J Vremea e destul de înain- f 
j tată. Puneți toate forțele f 
J voastre în slujba îndepli- f 
' nirii la timp a tuturor lu- ' 

crărilor agricole de pri- 
măvară.

J

; munca și priceperea voa
stră depinde bogăția re- 
coltelor acestui an. I

nundate. Săptămîna trecută au fost 
multe zile cu soare. De ce n-au 
fost mobilizați tinerii din Orțișoa- 
ra, Sînandrei, raionul Timișoara, 
Otelec, Uivar, raionul Jimbolia, 
Belint, Chizătău, Topolovăț, raio
nul Lugoj, la săparea de canale 
care să permită scurgerea apei, 
pentru ca pămîntul să se zvînte cît 
mai repede și culturile inundate 
să nu fie compromise? în această 
acțiune patriotică s-au înrolat 
nenumărați tineri din întreaga 

mă, greș. Victima pare moartă, și 
iat-o, cu toate acestea, acuzînd, 
cu degetul întins spre asasini, mai 
elocventă decît orice. Ea arată : 
„Iată asasinii 1“ Și noi Ii cu
noaștem.

Lupta milioanelor de oameni 
cinstiți din Japonia pe drumul a- 
cesta merge: pe drumul păcii și 
al imobilizării negustorilor de sîn
ge omenesc.

„Tată Kai ma—șo I" („Să ne unim 
puterile“) e strigătul ce de aseme
nea, se aude în întreaga Japonie, 
îngemănat celui dintîi: „Trăiască 
pacea 1“

Asta înseamnă : — Trăiască pri
măvara 1 Trăiască lumina! Trăiască 
pruncii I Trăiască toate frumuse
țile pămîntului 1

Nu știu cum o fi, în aceste zile 
vegetația de la Nagasaki și de la 
Hiroșima (am fost acolo în luna 
august).

Sînt însă convins că și acolo, ca 
A în patria mea, ca pretutindeni 
pe suprafața pămîntului, hotărî
rea Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
face, în această primăvară virgi
nală, ca florile să crească mai re
pede și încrederea oamenilor, ini
mile lor și speranțele lor să crescă 
odată cu ele.

se ivesc în (tratele străbătute 
de sonde. De asemenea, s-a in
sistat foarte mult asupra între
buințării metodei înaintate a 
forajului cu torboburul care de 
la 10% din metraj a ajuns să 
crească la 30%.

Merite deosebite în obține
rea frumoaselor realizări ale a- 
cestui trust le are întreprinde
rea de la Craiova, care în 
frunte cu inginerul Alexandru 
Nice, șeful de secție Dumitru 
Pîrvulescu, brigadierul Marin 
Vlad, și cu concursul geologu
lui Mircea Molnar, contribuie 
din plin la darea în exploatare 
a acestui zăcămînt de gaze care 
va alimenta orașul Craiova, în 
vederea industrializării lui și a 
ridicării nivelului de trai al 
populației.

țară. Comitetul raional U.T.M. 
Jimbolia (prin secretar Alexandru 
Mizsay) în alte ocazii manifestă 
mai multă inițiativă. Acum însă 
activitatea desfășurată în această 
direcție este inexplicabil de slabă. 
Aceeași nepăsare este caracteristi
că și comitetelor raionale U.T.M. 
Lugoj, Timișoara, Arad, Pecica. 
Trebuie să fie clar pentru toate 
comitetele raionale U.TJML (nu 
mai puțin pentru comitetul regio
nal U.T.M., pentru comisia tineret 
sătesc, coordonată de tov. Nicolae 
Văcaru) că poartă o mare răspun
dere pentru asigurarea unei recol
te bogate. Să sprijini munca nu 
înseamnă numai să întocmești si
tuații și planuri. Singure ele nu 
se vor realiza. Trebuie luate mă
suri urgente de mobilizarea tineri
lor de la sate în acțiunea de săpa
re de canale pentru scurgerea a- 
pei, de curățire a pășunilor și 
izlazurilor, de recuperare a unor 
pămînturi neproductive, sînt ne
cesare acțiuni entuziaste, în locul 
muncii formale, birocratice, lipsi
te de spiritul răspunderii.

C. BUCUR

★

Poate că tot așa își spun și 
membrii consiliilor de conducere 
ale celor patru întovărășiri din Co
muna Rodești, regiunea Galați, 
care nici pină acum n-au adunat 
sămința necesară însămințării cul
turilor de primăvară. Deși acest 
lucru trebuia să fie executat încă 
de multă vreme, nici consiliile de 
conducere ale celor patru întovă
rășiri, nici tînăra tehnician agro
nom Dorina Popa nu au luat mă
surile necesare pentru desfășurarea

j (Continuare în pag. 5-a)



Dezbaterile Consfătuirii pe (ară a țăranilor
și lucratorilor din sectorul socialist al agriculturii
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Cuvîntul tov. Ion Gîrceag 
președintele gospodăriei agricole colective 

din comuna Hărman, regiunea Stalin

Cuvîntul tov. Constantin Sandu 
președintele Comitetului executiv al sfatului 

popular regional Pitești
Expunerea tovarășului Gh. Gheor

ghiu-Dej ne-a dat posibilitatea să ve
dem mai limpede realizările pe care 
le-am avut noj, gospodăriile agricole 
colective, lipsurile și perspectiva mun
cii noastre de viitor și ce trebuie fă
cut pentru ca într-adevăr să transfor
măm gospodăriile noastre în unități 
puternice care să contribuie din plin 
la realizarea fondului central al sta
tului, la ridicarea nivelului nostru de 
trai.

Deoarece gospodăria noastră este 
așezată aproape de un mare centru 
industrial, Orașul Stalin, ne-am pro
pus să dezvoltăjn în special efeșterea 
vacilor cu lapte.

La înființarea gospodăriei noastre 
colective, în anul 1950, nu am avut 
decît patru vaci cu lapte, o scroafă, 
16 atelaje și 32 animale de muncă. 
In prezent gospodăria noastră are 116 
vaci cu lapte, 122 tineret bovin, 524 
oi și 27 scroafe fătătoare.

Pentru a asigura hrana animalelor 
am extins cultura de trifoi și lucer
na care cuprinde peste 70 la sută din 
suprafața cultivată cu plante furajere.

Una " .......................................
a fost prob.---- ---------------

Aici am auzit că în regiunea Con
stanța s-a însilozat numai porumb de 
siloz, iar însilozarea s-a făcut prin 
luna august ori septembrie. Noi în
cepem să însilozăm din luna mai și 
terminăm în luna noiembrie, însilo- 
zînd nu numai porumb furajer, ci și 
ierburi, diferite buruieni, iar la sfîrșit 
frunze de sfeclă de zahăr. Anul trecut

din grijile noastre principale 
■>Tema însilozărilor.

am însilozat 53 vagoane de porumb și 
30 vagoane de ierburi, trifoi și lu
cerna.

Din anul 1954, fiecărui mulgător 1 
s-au repartizat cîte 10 vaci. El le în
grijește, le hrănește, le mulge și este 
plătit în raport cu producția obținută. 
Astfel el este interesat să obțină pro
ducții mari pentru că și venitul lui 
este mai mare.

In anul 1957 producția de lapte ne-a 
adus un venit de 387.226 lei. Fondul 
de bază al gospodăriei noastre colec
tive a crescut de la 1.271.858 lei la 
2.125.619 lei.

După ce a arătat sprijinul pe care 
gospodăria îl primește de la Institutul 
de cercetări zootehnice și de la Insti
tutul de cercetări pentru mecanizarea 
și electrificarea agriculturii, vorbitorul 
a spus:

In munca noastră am avut și greu
tăți. Pășunea noastră este mlăștinoa
să, cu ierburi acre, care în loc să ne 
ajute pe noi în ieftinirea prețului de 
cost, ne încarcă. In nenumărate rîn- 
duri am cerut specialiștilor să ne 
ajute pentru drenarea și desecarea a- 
cestei pășuni, însă pînă în prezent 
încă nu s-a luat nici o măsură.

In numele gospodăriei colective pe 
care eu o reprezint la această consfă
tuire, îmi iau angajamentul în fata 
consfătuirii să mărim producția 
și productivitatea muncii pe cap de 
vacă furajată, să îngrășăm anul 
acesta 56 de porci pe care îi vom 
vra statului pe bază de contracte.

ne încarcă. In nenumărate rîn-

Pornind de la condițiile naturale 
specifice ale regiunii Pitești, vorbito
rul s-a ocupat pe larg de problemele 
pomiculturii și viticulturii.

In această regiune sînt 34.480 ha. 
pomi. Din păcate în multe locuri pre
domină prunul de calitate inferioară 
care nu poate fi folosit decît pentru 
țuică. Comitetul regional de partid și 
sfatul popular au analizat încă din 
anul 1956 această situație și s-au luat 
unele măsuri pentru refacerea livezi
lor. Printre altele s-a mărit producția 
de material săditor pentru reînnoirea 
livezilor în declin și pentru noi plan
tații mai ales pe terenurile slab pro
ductive.

Eu aș propune cș Ministerul Agri
culturii și Silviculturii prin institutele 
sale de cercetări să facă un studiu mai 
amănunțit în regiunea Pitești pentru 
a se asigura dezvoltarea pomiculturii.

In regiunea Pitești se află cunoscu
tele podgorii ale Drăgășanilor, Sîmbu- 
reștilor. Leordenilor. Topolovenilor etc. 
In 10—15 ani putem mări suprafața de 
vie de la 13.000 ha cît avem astăzi 

30.000 ha. vie pe terenurile care sela

Cuvîntul tov.

li-

Gh. BarbaraCuvîntul tov
președintele întovărășirii agricole „23 August'1 

din comuna Tășnad,
Noi am respectat întocmai preve

derile statutului, organizînd și execu- 
tînd toate lucrările în comun. Astfel, 
s-au organizat 4 brigăzi, fiecare for 
mată din 28—35 membri. In cadrul 
brigăzilor sînt cîte 4—6 echipe 
de lucru. Cei 4 brigadieri care 
țin evidența lucrului, muncesc e 
fectiv; La fel șefii de echipă, iar 
pentru munca în plus pe care o pres
tează — ținerea evidenței lucrărilor — 
ei primesc 1 la sută din recoltă. In 
ceea ce privește retribuirea muncii, 
în întovărășirea noastră ea se face In 
felul următor: adunarea generală a 
hotărît ca 60 la sută din producție să 
se repartizeze după suprafața adusă 
de fiecare întovărășit, din care se 
rețin în primul rînd toate obligațiile 
întovărășitului față de stat și sămînța 
necesară pentru anul viitor.

regiunea Bai a-Mare
Restul de 40 la sută se distribuie 

în raport cu munca efectuată de fie
care întovărășit. Pentru aceasta, adu
narea generală a stabilit normele de 
lucru la fiecare fel de lucrare.

Pentru mărirea fondului obștesc, în 
adunarea generală s-a hotărît ca să 
se fixeze anul acesta contribuția de 
150 lei de ha., cultivarea 
sfeclă de zahăr și 1 ha. 
din sumele obținute să 
100 oi, mașini și unelte „ 
lingă cele existente, să se construiască 
un saivan. ~ 
mună.

Noi am 
să vindem 
și secară și importante 
porumb, floarea-soarelui 
duse.

cu
iar

a 2 ha. 
cu mac, 
se cumpere 
agricole pe

Toate vor fi proprietate co-

contractat în 
statului 20

anul acesta 
tone de grîu 
cantități de 
și alte pro-

Cuvîntul tov. Gheorghe Dindere 
prim-secretar al Comitetului raional de partid 

Gura jiului, regiunea Craiova
Lucrez ca activist de partid într- 

unul din răioanele regiunii Craiova 
care, după părerea mea, are condiții 
deosebite Aș vrea să mă refer la una 
din problemele arătate în expunerea 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej și a- 
nume la valorificarea nisipurilor zbu
rătoare.

Raionul în care muncesc are 35.000 
hectare nisipuri zburătoare. Comitetul 
raional de partid, tinînd seama de 
acest specific al raionului, a studiat și 
s-a gîndit curn trebuie să-și desfășoa
re activitatea în rîndurile țăranilor 
muncitori pentru a valorifica nisipu
rile

Indicațiile date de partid și experien
ța pe care au- acumulat-o unele co
mune în această direcție ne-au fost de 
un real folos

In raionul nostru, la Dăbuleni, Că
lărași, Bechet sînt peste 5.000 hectare 
de nisipuri zburătoare plantate cu 
viță indigenă Această viță a fost 
plantată de multă vreme la o adîncirne 
de 4—6 metri și are o viată foar
te lungă Sînt vii despre care 
oamenii vorbesc că au 150 ani și ele 
sînt tot așa de frumoase ca și cele 
care au numai 10 ani

Ca să putem valorifica cele 35.000 
hectare nisipuri zburătoare noi am 
căutat să popularizăm avantajele mari 
pe care le oferă cooperarea In produc
ția agricolă Am arătat că cooperarea 
dă țăranilor muncitori posibilitatea de 
a folosi fiecare teren Ei ne-au înțe
les și raionul nostru a fost cooperați- 
vizat înainte de 7 Noiembrie 1957. A-

ceasta a creat condiții pentru folosirea 
nisipurilor. Raionul nostru va aduce o 
contribuție însemnată la realizarea 
planului de extindere a suprafeței viti
cole a țării pînă la 300.000 ha în 1970.

Potrivit studiilor întocmite, am ajuns 
la concluzia că pînă în 1970 putem 
să avem plantate 15.000 hectare de 
nisipuri cu viță de vie indigenă.

Să ne gîndim ce producții, ce ve
nituri mari vor avea țăranii 
nul nostru peste cîțiva ani 
15.000 de hectare de terenuri 
cultivate cu viță de vie sînt 
105 milioane kg de struguri, 
strugurilor obținuți este de 
mai mare decît valoarea recoltei de 
secară de pe aceeași suprafață De a- 
ceea sînt sigur că indicațiile partidu
lui vor fi aprobate cu toată căldura 
de populația raionului nostru și de 
către toți acei care au terenuri nisi
poase.

Dar pe nisipurile acestea nu se cul
tivă numai vită de vie; pe ele se pot 
cultiva și tutun și alte plante.

In cadrul raionului am luat măsuri 
ca să folosim iarba din bălti pentru 
îngrășat animale. Măsurile indicate în 
expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ca și hotărîrile parti
dului nostru, vor fi aduse la cunoștința 
colectiviștilor și a tuturor întovărăși- 
ților din raionul nostru și sîntem si
guri că organizațiile de partid din ra
ion, sub îndrumarea comitetului raio
nal de partid. își vor aduce contribuția 
la obținerea unor cantități cît mai 
mari de cereale, struguri, carne, lap
te și alte produse.

din raio- 
de zile, 
nisipoase 
egale cu 
Valparea 
zece ori

Cuvîntul tov Mihai Culuri
inginer la direcția zonală de îmbunătățiri 

funciare din Galați
de noi terenuri agriculturii 
producției la hectar prin 
sarcini de cinste — a spus 
In această direcție regiu- 
are mari posibilități Pină

Redarea 
și mărirea 
irigări sînt 
vorbitorul, 
nea Galați 
acum au fost îndiguite și redate agri
culturii 45 <100 de ha Dacă am socoti 
o producție de numai 2.0<M) kg. grîu 
la ha înseamnă că am cîștigat un 
plus de Oo.OOO de tone, ceea ce este 
egal cu consumul de 8—10 zile al în
tregii populații a țării.

Ținînd seama că o serie de lucrări 
de îmbunătățiri funciare executate cu 
bani puțini au adus venituri frumoa
se, trebuie să lărgim această activi
tate Pînă acum ne am ocupat de lu
crări mari și am ignorat lucrările mici. 
Irigațiile și îndiguirile le pot face ușor 
gospodăriile colective. Cînd aceasta 
necesită lucrări mai mari statul nos
tru ar putea ajuta cu mașini de la 
S.M.T. uri. S ar putea executa lucrări 
de mai mare folos cu credite recupe
rabile. Acolo unde volumul de lucrări 
este mai mare, statul poate să inves
tească bani, Iar gospodăria sau înto
vărășirea care a cerut bani poate să 
contracteze cît mal multe produse •- 
gricole cu statul.

Pentru a evita cearta veșnică între

silvicultori, piscicultori și agricultori 
este necesar ca proiectele de organi
zare a teritoriului să fie executate de 
Ministerul Agriculturii și Silviculturii. 
Planurile care se vor face de acum 
înainte în legătură cu această proble
mă vor trebui să fie aplicate întocmai 
de gospodăriile noastre iar sfaturile 
populare trebuie să sprijine ducerea 
lor la bun sfîrșit.

Vorbitorul a făcut 
propuneri în vederea 
ții de îmbunătățiri funciare la un ni
vel mai înalt. In cadrul Institutului 
de cercetări agronomice — a spus 
vorbitorul — există o comisie care se 
ocupă cu problemele de îmbunătățiri 
funciare, numai că nu ține niciodată 
sesiuni științifice cu participarea spe
cialiștilor din sectoarele productive.

Vorbitorul a criticat tărăgănarea de 
care dă dovadă Ministerul Agricultu 
rii și Silviculturii în problemele de 
îmbunătățiri funciare, practica greși 
tă de a se încredința alte munci in
ginerilor și tehnicienilor calificați 
tocmai pentru activitatea de îmbuna 
tățiri funciare și a subliniat necesita 
tea înființării mai urgente pe lingă 
sfaturile populare a serviciilor de îm
bunătățiri funciare.

apoi numeroase 
ridicării activită-

pretează foarte bine pentru aceasta. 
Aceste măsuri s-au luat cu sprijinul 
Ministerului Agriculturii și Silvicultu
rii. Am construit la Călinești, în 1956, 
două sere cu o capacitate de 3.000.000 
vite anual. Vrem să mai construim din 
resurse locale în acest an încă două 
sere și să facem hală de altoit. Astfel 
vom asigura pentru Dealul Leordeni
lor, care are 4.800 ha., materialul sădi
tor.

Apoi vorbitorul s-a ocupat de unele 
probleme privind executarea lucrărilor 
de plantat și a propus ca în planul de 
extindere a viilor pe tară în următorii 
ani să se prevadă 450.000 ha, nu 
300.000 ha.

Vița de vie poate fi un izvor nese
cat de venituri pe niște terenuri care 
astăzi nu dau nimic.

Ar fi necesar să profilăm o uzină, 
sau o secție a unei uzine din țară 
pentru mașinile și tractoarele care se 
pretează la muncă pentru vii și pomi, 
cît și pentru producerea unor unelte 
mărunte. Noi am făcut tractoare ; oare 
nu putem face și un cuțit de altoit 
sau un foarfece pentru tăiat vii ? 
tem, dar nu ne-am pus problema.

Viorel Uibaru
președintele gospodăriei agricole colective 

din comuna Lenauheim, regiunea Timișoara 
expunerea sa, tovarășul Gheor-In

ghe Gheorghiu-Dej a arătat că 92 de 
gospodării agricole colective din tara 
noastră au aplicat metoda retribuirii 
suplimentare a muncii, metodă care a 
făcut posibilă obținerea de mari spo
ruri de producție la hectar. Printre 
gospodăriile care au aplicat această 
metodă 
lectivă

După 
succese 
niturile 
cut la 
200.000 ................ , . ,......
șui Uibaru s-a ocupat de problema 
organizării muncii.

Noi am căutat să promovăm acele 
metode de organizare a muncii, care 
pun capăt indisciplinei și care coin
teresează pe colectiviști în rezultatele 
producției. Socotim că retribuirea su
plimentară pe bază de producție s-a 
dovedit a fi o metodă de organizare 
a muncii care cointeresează, pe colec
tiviști și întărește disciplina în muncă.

In sistemul retribuirii suplimentare, 
lucrări ca aratul, aplicarea îngrășă
mintelor, semănatul, se defalcă pe bri
găzi și echipe, iar culturile prășitoare 
se împart pentru executarea lucrări
lor de întreținere, pe colectiviști.

Lucrînd în acord individual, fie
care colectivist este răsplătit după 
cantitatea de produse obținută de 
el. Colectiviștii ies acum singuri la 
lucru încă de la ora 5 dimineața, fac 
nu două sau trei prașile, ci patru și 
chiar cinci, deoarece ei știu că, obți- 
nînd o producție mai mare, primesc 
o plată mai bună

Desigur că în aplicarea sistemului 
de retribuire suplimentară s-au ivit și 
unele aspecte negative. Printre ace
stea se numără și tendința de a se 
planifica producții mici la hectar.

Unii colectiviști propun să fie plani
ficate producții mici pentru a le putea 
depăși cu ușurință și a primi astfel 
O retribuție suplimentară mare. Noi 
am combătut această tendință și am 
planificat producții la hectar egale cu 
mediile realizate pe ultimii ani de bri
găzile fruntașe.

Iată cîteva rezultate obținute de 
noi ca urmare a aplicării retribuției 
suplimentare. Dacă în anul 1955 pro-

co-se numără și gospodăria 
din Lenauheim.

ce a enumerat o serie 
ale gospodăriei, arătînd că 
bănești s-au ridicat anul 

3.710.032 lei, revenind 
lei la suta de hectare, tovară-

de 
ve- 
tre- 

peste

Cuvîntul tov.

Pu-

kg-

giunea Iași au adus contribuții impor
tante la stabilirea măsurilor agroteh
nice ce pot fi aplicate pentru obține
rea recoltelor mari de grîu, porumb, 
floarea-soarelui, cartofi, și plante fura
jere, au elaborat măsuri de îmbunătă
țire a pășunilor naturale, de stăvilire 
a eroziunii solului și de combatere a 
principalelor boli și dăunători. O serie 
din acestea, aplicate în producția cîtor. 
va gospodării de stat și colective, au 
dat rezultate din ce în ce mai bune. Ast. 
fel la gospodăria agricolă colectivă 
Nolm, raionul Tg. Frumos, folosirea 
îngrășămintelor azotoase, aplicate în 
primăvară la cultura griului de toam
nă, a adus sporuri de recoltă de 650

kg. la hectar. Stațiunile organizează 
în fiecare an consfătuiri urmate de vi
zite în cîmp cu rțumeroși țărani co
lectiviști întovărășiți și cu gospodărie 
individuală, sprijină direct un număr 
de 16 gospodării agricole colective în 
care sînt înființate 45 loturi demons
trative și 14 loturi semincere, ajută cu 
semințe selecționate și mașini agri
cole noile gospodării înființate.

După ce a arătat că stațiunile con
tribuie la pregătirea cadrelor pentru a- 
gricultură, vorbitorul a subliniat că în 
viitor se va realiza o concentrare mai 
substanțială a forțelor existente în 
stațiunile din regiunea Iași pentru a 
dezvolta succesele obținute de aceste 
stațiuni.

Cuvîntul tov. Romulus Jeler
secretar al Comitetului regional de partid limșioara

urma 
mun- 
coo- 
sută

ducția de porumb a fost de 3.272 kg. 
știuleți la hectar, în anul 1956 pro
ducția a crescut la 3.840 kg., iar în 
1957 la 5.304 kg. La sfecla de zahăr 
în anul 1955 am realizat 18.354 kg. 
la hectar, iar în
37.316 kg. depășind producția plani
ficată cu 11.516 kg. la hectar.

Rezultatele obținute ne-au deter
minat ca începînd din acest an să 
introducem retribuția suplimentară 
și în sectorul creșterii animalelor. 
Apoi, tov. Uibaru a vorbit de situația 
creșterii animalelor în gospodărie.

★

In cadrul cuvîntării tovarășului Vio- 
rel Uibaru i s-au pus următoarele în
trebări :

Al. Moghioroș : Spuneți-ne, vă rog 
care este numărul de cabaline pe care 
le aveți în gospodăria agricolă co
lectivă ? Ce suprafață folosiți 
întreținerea lor ? Cît mănîncă 
și pentru ce sînt folosiți caii ? 
în sală).

V. Uibaru : Găsesc că este 
trebare foarte bine pusă. Avem 
tal 1734 animale din care 130 
muncă Noi avem repartizate

1957 am obținut

pentru 
un cal 
(rîsete

o în- 
în to
cai de 
pentru 

întreținerea întregului parc de ani- 
male 350 ha în afară de nutrețul con
centrat și de alte nutrețuri secundare 
pe care le folosim.

Gh. Gheorghiu-Dej: Ce venituri a- 
duc caii ? Clte zile pe an stau caii 
degeaba și mănîncă ?

Al. Moghioroș. încă o întrebare: 
dacă nu cumva caii au mîncat ure
chile și coarnele vacilor ?

V. Uibaru : Caii stau în grajd în 
timpul în care nu este de lucru, ei 
fiind folosiți la diverse lucrări în spe
cial cele de primăvară și toamnă. De
sigur că față de numărul mic de vite 
și față de condițiile pe care le avem 
am fi putut crește mai multe vaci. In 
ceea ce privește numărul acesta mare 
de cai, care nu produc întotdeauna și 
mănîncă degeaba, pe viitor îi vom re
duce și vom crește mai multe vaci, 
întelegînd că sînt necesare și renta
bile. In viitor vom menține atîția cai 
cît avem nevoie în cadrul gospodăriei. 
Bineînțeles un număr mai mic decît 
avem, (rîsete și aplauze).

Ion Popovici
directorul stațiunii experimentale 

Tg. Frumos, regiunea Iași
Aș vrea să vorbesc despre unele re

zultate obținute de stațiunile experi
mentale din regiunea Iași, despre fe
lul cum sprijină ele agricultura din 
regiune.

Principala contribuție a stațiunilor 
experimentale agricole din regiunea 
Iași la progresul agriculturii o consti
tuie livrarea anuală către sectorul so-

cialist al agriculturii a unor impor
tante cantități de semințe selecționate 
din care cele mai multe provin din 
soiurile create de aceste stațiuni.

In ultimii 
mințe livrate 
nea Iași au 
1.000 tone.

Stațiunile

6 ani cantitățile de se- 
de stațiunile din regiu- 
atins în total cifra de

experimentale din re

Comitetul regional de partid și sfa
tul popular regional Timișoara și-au 
însușit critica făcută de Congresul al 
II-lea al partidului și au luat măsuri 
pentru îmbunătățirea muncii de trans
formare socialistă a agriculturii și 
sporire a producției agricole. In 
întăririi unităților existente și a 
cii politice desfășurate, sectorul 
peratist a crescut de la 21 la
din suprafața agricolă în anul 1956 la 
62 la sută în momentul de față.

Unele gospodării colective din re
giune au cîștigat o bună experiență în 
cointeresarea colectiviștilor la sporirea 
producției agricole, aplicînd sistemul 
de plată suplimentară pentru depăși
rea planului de producție.

In regiunea noastră s-a obținut o 
experiență bună și în privința modu
lui cum a început să fie rezolvată 
problema ajutorării bătrînilor. Tradu- 
cîndu-se în viață recomandările rezo
luției C.C. al P.M.R. din iulie 1956, 
gospodăriile colective au sporit 
țiile la fondul de ajutorare, în 
cu situația concretă din fiecare 
dărie colectivă. La gospodăria
tivă din Jimbolia, bărbaților care îm
plinesc 65 de ani și femeilor care îm
plinesc 60 de ani 11 se acordă 
Un pensionar primește anual 
de grîu, 200 kg. de porumb, 
de orz, 100 kg. dè cartofi, 8
ulei, 10 kg. de zahăr, legumele nece
sare, 0,5 litri lapte zilnic, "250 snopi 
coceni de porumb, paie și 75 lei lu
nar. Exemplul gospodăriei colective 
Jimbolia s-a extins în majoritatea gos
podăriilor colective din raion, cît și în

aloca- 
raport 
gospo- 
colec-

pensie. 
300 kg. 
100 kg. 
litri de

raioanele Sînnicolau Mare, Arad și 
Pecica.

Una dintre problemele legate de 
consolidarea unităților socialist-coope- 
ratiste din regiunea noastră este și 
problema îmbunătățirilor funciare.

Trebuie să spunem însă că Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii nu a 
depus destule eforturi pentru a ne 
ajuta în rezolvarea acestei probleme. 
Ne-a dat unele utilaje, însă nu le pu
tem folosi în măsură satisfăcătoare 
pentru că nu sînt rezolvate proble
mele de ameliorați!.

Noi considerăm că una dintre lacu
nele serioase care frînează dezvolta
rea sistematică a gospodăriilor colec
tive este lipsa unei planificări de pers
pectivă. Această planificare trebuie să 
fie făcută într-un timp apropiat.

★

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a pus unele întrebări tovarășului Jeler 
cerînd lămuriri în legătură cu acțiu
nile întreprinse de Comitetul regional 
de partid Timișoara pentru întărirea 
gospodăriilor agricole colective, extin
derea mecanizării lucrărilor agricole, 
precum și în legătură cu consumul 
de piese de schimb,

Răspunzînd întrebărilor, puse, tova
rășul Jeler a arătat că au fost luate 
un șir .de măsuri privind întărirea 
economico-organizatorică a gospodă
riilor agricole qplective, dar nu există 
în acest sens un program minuțios 
elaborat pe baza unui studiu temei
nic. In regiune se face simțită lipsa 
tractoarelor grele, iar consumul de 
piese de schimb este încă ridicat.

Cuvîntul tov. 
Teodor Maghiar 
președintele gospodăriei 

agricole colective 
Mădăraș, regiunea Oradea

La început vorbitorul s-a referit la 
experiența cîștigatâ de colectiviștii din 
Mădăraș în cultura porumbului. încă 
din anul 1954 ei au aplicat pe scară 
largă metoda colhoznicului sovietic 
Mark Oziornîi, obtinînd producții mari. 
In anul trecut această metodă a fost a- 
plicată pe o suprafață de 40 ha. și 
s-au 
tar. 
tura 
s-au 
tar.

Vorbitorul 
cu tovarășul de la 
Roaită 
a arătat că vor munci 
cît să devină fruntași pe țară: 
să muncim și noi în așa fel îneît, < 
vom reuși, să fim chiar

Vorbitorul a arătat 
G.A.C. Mădăraș se dă o 
creșterii animalelor. La 
podăria nu avea decît 
acum are 56 de vaci de la care obține 
în medie 2.227 litri de lapte pe cap 
de vacă furajată. Gospodăria mai are 
424 porcine din care 60 scroafe, 1.054 
de oi merinos de la care s-au obținut 
cîte 4 kg de lînă. De asemenea 
amenajat un eleșteu din care se 
obține în acest an 45.000—50.000 
de pește.

In acest an gospodăria noastră 
mări numărul de vaci de la 56 la 
puțin 80, iar al scroafelor de la 60 
la cel puțin 85. In acest fel anul a. 
cesta vom avea un venit bănesc 
cel puțin 2.300.000 lei. Datorită bune
lor rezultate obținute de gospodăria 
noastră am reușit să mărim și fondul 
indivizibil ajungînd să avem astăzi 
2.480.000 lei.

Nouă, colectiviștilor, ne revine sar
cina deosebit de importantă ca prin 
contractări cu statul să asigurăm fon
dul central de produse agricole. Noi 
am hotărît să vindem statului de pe 
fiecare hectar semănat cu grîu cîte 
300 kg., de pe fiecare hectar însămîn- 
țat cu porumb cîte 400 kg.; de ase
menea vom vinde 100 porci grași; 
30 de taurine, 100.000 litri de lapte, 
200.000 kg. de legume, 3,600 kg. de 
lînă și altele.

Gospodăriile 
majoritatea lor 
tat în mod simțitor. Datorită acestui 
lucru noi — și cred că și celelalte 
gospodării colective — am pornit pe 
calea repartizării a mai multor ce
reale la ziua-muncă. Cred că nu este 
cea mai potrivită măsură și ar fi mai 
bine dacă am folosi mai mult porumb, 
ovăz, orz Ia creșterea și tngrășarea 
animalelor pe care le vom valorifica 
spre a obține bani și a mări astfel, 
veniturile bănești ale colectiviștilor.

porumb la hec. 
lucru s-a tăcut și la cui« 
de zahăr. De pe 60 ha.
Cîte 30.142 kg. la hec-

obținut 8.200 kg. porumb la hec-
Același 
sfeclei 
obținut

a arătat că este de acord 
G.A.C. „Vasile 

din regiunea Timișoara care 
în așa fel în- 

,.O 
dacă 

înaintea lor“, 
apoi că la 

mare atenție 
început gos- 
15 vaci, iar

s-a 
vor 
kg.
va 
cel

de

noastre colective în 
s-au întărit și dezvol-

Hărnicia femeilor, izvor de putere
Cuvîntul tov. Mița Hudițeanu, membră în gospodăria agricolă colectivă 

din comuna Scărișoreanu, regiunea
Am ascultat discuțiile purtate în 

urma raportului prezentat și m-am 
gîndit să arăt felul cum au muncit 
tovarășele noastre femei în gospodă
ria noastră și contribuția adusă de ele 
la întărirea și dezvoltarea averii ob
ștești.

înainte de aceasta aș vrea să spun 
că datorită partidului și guvernului 
nostru, femeile s-au eliberat de situa
ția grea și umilitoare în care erau 
ținute în trecut de către regimul bur- 
ghezo-moșieresc și, alături de bărbați, 
ele iau parte acum cu însuflețire la 
înfăptuirea unei societăți noi, lipsite 
de exploatare — societatea socialistă.

Dacă astăzi noi n^ bucurăm de 
toate drepturile și libertățile, nu tre
buie să uităm niciodată cum am trăit 
înainte. Urînd pe cei ce ne exploatau, 
noi cei de pe ogoare să muncim azi 
pentru făurirea unui viitor luminos, 
întărind gospodăriile agricole colec
tive.

Eu am fost slugă de la vîrsta de 7 
ani pe moșia lui Creangă și Deleanu 
Ion, care dețineau aproape trei sfer
turi din suprafața comunei noastre. 
Nu voi uita niciodată mizeria pe care 
am îndurat-o la acești moșieri. Colec
tiviștii noștri își aduc aminte de ace-

Eusebiu Camilar și Vasile Vilcu în mijlocul unui grup .de participant!.

le vremuri cînd slugăreau pe moșiile 
boierilor și de ele trebuie să-și aducă 
aminte toți țăranii muncitori.

Dacă astăzi sîntem liberi și stăpîni 
pe gospodăria noastră colectivă, cui 
îi datorăm aceasta ? Partidului și 
guvernului nostru. Lor trebuie să le 
aducem mulțumiri și să urmăm cu în
credere drumul pe care ni-l arată. 
Toți țăranii muncitori trebuie să fie 
convinși că locui lor este în gospodă
ria colectivă, care i-a scăpat pe oa
meni de multe necazuri și nevoi, a 
făcut să dispară învrăjbirea pentru 
avere, certurile din familie ce por
neau întotdeauna de la aceea că noi, 
țăranii care produceam griul, nu a- 
veam pîine pe masă, eram dezbrăcațl 
și desculți.

Muncind în gospodăria colectivă, 
colectiviștii noștri au construit și re
construit aproape 40 de case; peste 
250 familii au cumpărat aparate de 
radio, mulți colectiviști și-au cum
părat mobiiă, alții și-au cumpărat ma
șini de cusut.

Majoritatea femeilor 
na noastră, t 
zația de bază a Partidului Muncito
resc Romîn,, participă cu regularitate 
la muncă în cadrul gospodăriei 
lective.

Rezultatele economice obținute 
de an de către gospodăria noastră 
făcut ca în fiecare an gospodăria

din comu-
mobilizate de organi-

co-

an 
au 

. r------- să
se mărească din punct de vedere nu
meric, iar tn septembrie 1957 toate 
cele 375 de familii din comună să fie 
unite într-o singură familie și cu o 
suprafață totala de 2.647 ha. teren 
agricol.

In dezvoltarea economică șl orga
nizatorică a gospodăriei noastre, fe
meile ocupă un loc de frunte. Alături 
de bărbați ele contribuie din plin la 
dezvoltarea multilaterală a gospodă
riei colective, la dezvoltarea ramuri
lor aducătoare de venituri mari ca : 
pomicultura, viticultura, cultura plan
telor tehnice, creșterea vitelor, păsă
rilor etc.

Lăudabilă este 
Aurica Bocai, care, 
reguli învățate la 
tere a păsărilor, a 
venit gospodăriei colective de pe urma 
creșterii celor 2.000 păsări. Pentru 
munca depusă în anul trecut ea a 
primit o însemnată cantitate de ce
reale, precum și alte produse în bani. 
Astfel pentru cele 455 zile-muncă, fă
cute în gospodărie, tovarășa a primit 
următoarele produse: grîu — 2.000 
kg., porumb — 3867 kg., 2.400 
1.365 kg. de alte produse ca: 
ovăz, floarea-soarelui, precum și 
semnate cantități de brînză, lînă, 
fasole și altele.

Pentru a înfățișa și mai pe înțeles

hărnicia tovarășei 
aplicînd o serie de 
cursurile de creș. 
adus un însemnat

lei., 
orz,
In

viti,

Constanța
contribuția adusă de femei la întări1 
rea economică a gospodăriei, este ne, 
cesar să arăt că 50 la sută din colec
tiviștii care muncesc efectiv sînt fe
mei, iar 90 Ia sută din numărul fe-° 
meilor fac anual peste 100 zile-munct 

Sînt multe femei care în anul I95T 
au făcut un mare număr de zile- 
muncă, ca de pildă, tovarășele : Elenă 
Purcărea — 385 zile-muncă. Badea. 
Maria — 395 zile-muncă. Elena C. 
Moraru — 375 zile-muncă etc. Prin 
participarea lor la muncă au ajutat 
ca lucrările agricole în gospodărie să 
se facă la timp și în bune condiții.

Venirea în număr mare a femeilor 
la muncă a fost înlesnită și de faptul 
că consiliul de conducere, sub îndru
marea organizației de bază, a orga, 
nizat o grădiniță sezonieră bine ame
najată, unde mamele își lasă copiii 
dimineața, mergînd fără grijă la 
muncă.

Organizația de bază se ocupă de 
munca politică în rîndurile femeilor. - 
Cele 4 femei membre de partid au 
răspunderi precise. In afară de aceasta 
se organizează consfătuiri cu femeile' 
pe brigăzi unde se discută sarcinile 
de producție ale brigăzii, se organi
zează întreceri și se popularizează 
fruntașele în muncă. <

Femeile din gospodăria noastră lu
crează în cele 5 brigăzi de cîmp iar 
la 3 din aceste brigăzi sînt formate 
echipe numai din femei, care datorită“'1 
unei bune organizări a muncii și apliC 
cării regulilor ^agrotehnice au reușit 
să îndeplinească și să depășească sar-'“' 
cinile de plan.

Astfel echipa I-a din cadrul bri
găzii a II-a, condusă de tovarășa Maî 
ria Badea, a reușit ca tn loc de 1 400 
kg. grîu la ha. să obțină 1.700 kg la, 
ha. de pe 32 ha. repartizate echipei, 
depășind astfel sarcina de plan cu 
300 kg. la ha. De asemenea la po
rumb au fost obținute 3.000 kg la 
ha. față de 2.400 kg. planificate pe 
cele 34 ha. repartizate echipei.

Femeile din gospodăria noastră co
lectiva sînt hotărîte să lupte mai de-, 
parte pentru consolidarea ei, pentru 
crearea de noi ramuri aducătoare de 
venituri bănești.

Strădaniile noastre se vor îndrepta 
către ridicarea producției agrozooteh
nice, contribuind astfel la întărirea și 
dezvoltarea economică a gospodăriei, 
la ridicarea nivelului de trai al mem
brilor ei. j,

De asemenea ne angajăm să vin
dem în anul 1958 statului nostru de-" 
mocrat-popular următoarele produse: 
22 vagoane de grîu, 22 vagoane de, 
porumb, 1.600 kg 
de lapte, întărind 
clasa muncitoare 
toare, temelia de 
tului nostru democrat-popular.

de lină, 30.0(X) litri 
astfel alianța dintre.....
și țărănimea munci- 
nezdruncinat a sta »in'*



Dezbaterile Consfătuirii pe țarâ a țăranilor
îi lucrătorilor din sectorul socialist al agriculturii

Cuvîntul tov. Ion Cozma 
ministrul Agriculturii și Silviculturii

n cuvîntul său tovarășul Ion Coz- 
s-a referit la unele probleme pri- 

d activitatea Ministerului Agri- 
turii și Silviculturii pentru înde- 
lirea Directivelor Congresului al 
lea al P.M.R. și mai cu seamă ac- 
itatea acestui minister în ceea ce 
vește întărirea și dezvoltarea sec
ului socialist al agriculturii. 
Vorbitorul a arătat că în cursul 
dor 1956—1957 s-au redat agri- 
turii 169.000 ha. teren agricol.
\șa cum s-a subliniat în expunerea 
ârășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
srafața arabilă a țării crește însă 
r-un ritm nesatisfăcător față de 
cinile puse în fața noastră. De ce 
întîmplă acest lucru ? Pentru că 

janizațiile centrale și locale au iro- 
numai în trei ani peste 57.000 hec- 

e pentru diferite lucrări de cons- 
cții și alte destinații neagricole; 
îtru că în mediul rural locuințele 
mai fac încă la întîmplare, nu în 

tra satului, ci pe suprafețe mari în 
laie arabile. De asemenea gospodă- 
ea fondului funciar a fost făcută 
mai multe ministere și fiecare în- 

ege în felul său interesele sectoru- 
respectiv.

Slabele realizări în executarea 
rrărilor de combatere a eroziu- 

se datoresc concepției gre- 
e de la care au plecat unele cadre 
: Ministerului Agriculturii și Silvi- 
Iturii care au considerat că măsurile 
recuperare a terenurilor degradate 

t fi efectuate numai prin investiți] 
ri făcute de stat. Considerăm că 
e timpul să trecem la organizarea 
îndrumarea efectivă a maselor ță- 

nimii noastre muncitoare pentru ca 
forțele ei și cu sprijinul acordat 
stat să stăvilim procesul de ero

ine a solului.
Este necesară o evidență clară a 
renurilor pe categorii de folosință 
sectoare agricole.

Organizarea teritoriului s-a _ făcut 
un număr de 520 de gospodării co- 

rtive și 80 de gospodării agricole de 
it. Trebuie spus insă că multe din 
anurile de organizare s-au făcut pe 
za unor concepții neeconomice și 
ră să se țină seama de condițiile și 
sibilitățile fiecărei unități în parte, 
msiderăm că organizarea teritoriului 
abuie efectuată în primul rînd acolo 
ide în întregul raion sau regiune 
țricultura s-a reorganizat pe baze 
cialiste.
Vorbitorul s-a ocupat de felul cum 

desfășoară lucrările de hidroame- 
irații, arătînd că statul alocă sume 
iportante în acest scop. In ur
ătorii trei ani trebuie redată agri- 
ilturii o suprafață de 800.000 hectare 
n care numai în acest an 300.000 ha. 
Vorbitorul s-a ocupat în continuare 

! sarcinile ce stau în fața gospodă- 
ilor de stat.
Subliniind îmbunătățirea muncii în 
ispodăriile de stat, vorbitorul a a- 
tat că acestea au livrat statului în 
>57 de pe fiecare sută de hectare 
ren arabil cu 100 la sută mai mult 
îu decît în 1955, producția de po- 

imb a crescut cu 160 la sută, cea de 
trne cu 70 la sută, iar cheltuielile 

producție pe unitatea de produs au 
ăzut în medie cu 7 la sută.
Tov. Ion Cozma a arătat apoi că 
inisterul Agriculturii și Silviculturii 
ebuie să-și schimbe stilul de muncă 
in lichidarea numărului mare de 
irespondențe șl hîrtii, așa cum au 
iservat în mod just mulți vorbitori, 
in îndrumarea concretă pe teren a 
imenilor, prin întărirea răspunderii 
recte la gospodării.
Trebuie luate măsuri ca inginerii să 
j se ocupe de hîrtii, ci de producție 

gospodărie, în secții, pentru că aci 
■. hotărăște de fapt realizarea pro- 
jeției.
După ce a răspuns la o serie de

Cuvîntul tov. Grigore Obrejan
.embru corespondent al Academiei R. P. Romine, 

director adjunct al I. C. A. R.
La începutul cuvîntării sale, tov. 
rigore Obrejan și-a exprimat satis- 
cția de a participa la consfătuirea 
î țară a țăranilor și lucrătorilor din 
ictorul socialist al agriculturii.
După ce a arătat că rezultatele In- 
iitutelor de cercetări agricole au 
st amintite în expunerea tovarășului 
h. Gheorghiu-Dej și în cuvîntul pri- 
ului secretar al Comitetului regio- 
al Constanța al P.M.R., vorbitorul 
a referit la lipsurile din activitatea 
e cercetare științifică. Cea mai im- 
artantă lipsă din activitatea noastră, 
spus el, a fost aceea că n am creat 

aiuri care să dea o productivitate mai 
lare. De asemenea legăturile dintre 
amenii de știință și practică nu sînt 

i înălțimea la care ar trebui să fie.
Noi am căutat să dăm agriculturii 

lai mult sămință elită, rămînind în 
rmă cu crearea de soiuri.

Tn continuare vorbitorul a arătat că 
u cheltuit mulți bani pentru pre- 

ătirea de cadre cu o calificare su- 
erioară, însă acestea n-au fost sufi- 
ient atrase în munca de creare de 
oi soiuri. Care sînt cauzele ce au 
icut ca institutele de cercetări să nu 
ea tot ce trebuie agriculturii ? După 
ărerea noastră multe din ele sînt de 
atură organizatorică. La cererea con- 
ucerii Academiei R. P. Romîne, con- 
iliul Institutului de cercetări agrono-

Cuvîntul tov.
adjunct al ministrului Industriei Grele

Această consfătuire are o deosebită 
mportanță și pentru constructorii de 
nașini agricole nu numai prin faptul 
ă face bilanțul drumului străbătut 
n transformarea socialistă a agricul- 
urii și în creșterea producției agri- 
:ole, ci și pentru că ea arată căile 
consolidării și dezvoltării pe mai de
șarte a sectorului socialist al agricul
turii și ale creșterii producției agri
cole.

Constructorii de mașini din țara 
noastră, străduindu-se să înfăptuias- 

probleme ridicate de vorbitori, tov. 
I. Cozma a făcut o analiză amănun
țită a activității S.M.T.-urilor.

Avîntul mișcării de cooperativizare 
a agriculturii a influențat favorabil 
folosirea parcului de tractoare și re
ducerea prețului de cost al lucrărilor 
efectuate. Astfel în regiunea Constan
ța randamentul mediu anual pe trac
tor convențional a fost anul trecut cu 
88 hectare arătură normală mai mare 
față de regiunea Pitești, iar prețul de 
cost mai mic cu 38 de lei per hectar 
arătură normală.

Directivele Congresului al II-lea al 
P.M.R. au trasat ca sarcină să redu
cem prețul de cost al lucrărilor exe
cutate de S.M.T.-uri în decursul celui 
de-al doilea plan cincinal cu cel puțin 
34 la sută față de prețul de cost e- 
fectiv din anul 1955. Deși productivi
tatea muncii a crescut cu 42 la sută, 
prețul de cost în cei doi ani a fost 
redus cu numai 12.5 la sută.

Apoi vorbitorul a subliniat sarcinile 
ce revin cadrelor de conducere a 
S.M.T.-urilor în folosirea cît mai com
plectă a capacității de lucru a parcului 
de mașini și tractoare cu care sînt 
dotate. Vorbitorul a relevat necesi
tatea ridicării nivelului de pregătire 
al cadrelor de conducere și necesita
tea asigurării stabilității lor.

După ce s-a referit la realizările 
gospodăriilor colective, vorbitorul a 
arătat că Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii cît și sfaturile populare 
nu au sprijinit în suficientă măsură 
gospodăriile colective pentru obținerea 
de producții mari la animale, conside- 
rînd în mod greșit această ramură 
nerentabilă. Un număr de gospodării 
colective, fiind insuficient îndrumate, 
au cumpărat prea mulți cai, lucru 
care este neeconomic. Dacă s-ar fi fo
losit numai o parte din sumele chel
tuite pentru cai, am fi avut mai multe 
vaci, mai mulți porci decît avem 
astăzi.

Tn etapa actuală cînd sarcina prin
cipală este consolidarea economico-or- 
ganizatorică a unităților cooperatiste 
existente și în mod special a gospo
dăriilor colective, Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și sfaturile popu
lare au datoria să trimită cadre bine 
pregătite de ingineri și tehnicieni care 
să ajute la organizarea producției și 
a muncii în aceste unități.

Tov. I. Cozma s-a ocupat apoi de 
problemele construcțiilor în sectorul 
socialist al agriculturii. Vorbind despre 
lipsurile care mai există în acest do
meniu, el a arătat că, pentru a li
chida aceste lipsuri, Ministerul Agri
culturii și Silviculturii consideră ne
cesar ca întreaga muncă de proiectare 
să fie trecută pe seama sfaturilor 
populare, lucru care a și început să 
se facă, iar construcțiile agrozooteh
nice să fie executate de întreprinde
rile sfaturilor populare.

Referindu-se la actuala repartiție 
teritorială a stațiunilor experimentale 
și despre specializarea prea îngustă a 
unor stațiuni, vorbitorul a arătat că 
se impune organizarea de stațiuni ex
perimentale complexe, ceea ce ar în
lesni folosirea mai rațională a cadre
lor de cercetători și a bazei mate
riale. La unii cercetători din agri
cultură mai dăinuie concepția că exis
tă cercetări teoretice înalte și cerce
tări pentru producție. In cercetarea 
științifică trebuie să existe o perfectă 
unitate între teorie și practică.

Tn încheiere tovarășul I. Cozma a 
subliniat importanța sarcinilor care se 
desprind din expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Pentru ca 
acestea să fie traduse în viață este 
necesar ca sub îndrumarea partidului 
să mobilizăm toate forțele noastre, să 
folosim din plin marile posibilități 
materiale de care dispune agricultura 
socialistă.

mice a făcut propuneri asupra felului 
cum trebuie organizată munca de cer
cetare arătînd că ar fi necesar să se 
înființeze o academie de științe agri
cole care să satisfacă totalitatea ne
voilor producției și să ridice pe o 
treaptă înaltă științele agricole în 
țara noastră. Acest document a fost 
depus la Academie și sper că par
tidul și guvernul vor soluționa în cu- 
rînd această problemă.

In prezent noi ne străduim să avem 
o legătură cît mai bună cu practica. 
Institutul de cercetări agronomice are 
sub îndrumarea sa circa 180 gospo
dării colective și gospodării de stat.

Pentru remedierea tuturor lipsurilor 
aș propune ca legătura cu practica să 
fie făcută începînd de la întocmirea 
tematicii. Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii ar trebui să stabilească 
problemele principale pe care trebuie 
să le rezolve cercetarea, pe baza lor 
să se repartizeze sarcinile care revin 
diferitelor institute, care își vor în
făptui tematica de orientare în con
cordanță cu acestea.

Arătînd că oamenii de știință au de 
rezolvat numeroase probleme, vorbito
rul și-a exprimat încrederea că par
tidul și guvernul vor acorda tot spri
jinul pentru desfășurarea cercetărilor 
în bune condiții.

Aurel Bozgan
că indicațiile partidului și guvernu
lui, au pus la dispoziția agriculturii 
în perioada 1948—1957 peste 37.000 
tractoare. De asemenea în comparație 
cu anul 1948, numai în întreprinderile 
Ministerului Industriei Grele produc
ția de pluguri de tractoare a crescut 
de 8,7 ori, cea de grape de aproape 
2 ^>ri, cea de prășitoare cu tracțiune 
animală de 1,5 ori etc.

Anul acesta va aduce un nou șl 
puternic avînt al producției de trac
toare și mașini agricole? Față de rea- 

Uzările din anul trecut, producția de 
mașini și utilaje agricole va crește cu 
15,8 la sută, cea de tractoare cu 18,3 
la sută, cea de semănători de porumb 
cu 11,6 la sută etc.

După ce a arătat că mai sînt încă 
mașini agricole necorespunzătoare din 
punctul de vedere al calității și ce mă
suri a luat ministerul pentru a îm
bunătăți calitatea mașinilor agricole, 
tov. A. Bozgan a spus:

Pentru obținerea de rezultate cît. 
mai satisfăcătoare este nevoie de spri
jinul Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii, în special în următoarele 
probleme: stabilirea sistemei de ma
șini cu precizarea tipurilor de mașini 
și utilaje pentru toate ramurile de 
activitate ale unităților Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii; stabilirea 
întregului necesar de mașini și uti-

Cuvîntul tov. Niculae Simion
mecanic la G.A.S. Ivănești, regiunea București

Vreau să arăt cum am organizat 
munca în anul trecut pe 100 ha. de 
grîu și 100 ha. de porumb. După se
mănat am dat cu grapa reglabilă. 
Peste cîteva zile, văzînd că buruienile 
și-au scos colții am băgat sapa rota
tivă, distrugîndu-le. Apoi am făcut 
două prașile mecanice cu cultivatorul 
suspendat. Nu mi s-au dat ierbicide 
și a fost nevoie să se folosească sapa 
manuală pe rînd. La porumb am ter
minat lucrările și în iulie am început 
seceratul grîului. De asemenea am re
coltat 64 ha. cu secerătorile-legători 
cînd grîul era în pîrgă. La grîu am 
avut o producție de 2.569 kg. la hec
tar, iar la porumb am obținut o pro
ducție de 6.000 kg. știuleți la hectar. 
In cîmp am lucrat 180 de zile.

Cuvîntul tov. Gheorghe Maftei 
președintele G.A.C. din comuna Țibucani, 

raionul Tg.-Neamț
Gospodăria noastră colectivă „Dru

mul lui Lenin“ a luat ființă în anul 
1952. Noi, cei care am întemeiat acea
stă gospodărie, am fost în majoritate 
oameni săraci. La înființare ne-am în
scris doar 44 de familii din care 30 cu 
gospodărie mică și 14 cu gospodărie 
mijlocie. Am adus în gospodărie o su. 
prafață de 97 ha. teren și inventar în 
valoare de 32.000 de lei.

Astăzi noi avem un fond de bază 
de peste 3.359.000 lei; 62 de colecti
viști și-au construit case noi, 26 de 
case sînt în construcție, un număr de 
49 de colectiviști au aparate de radio, 
iar un număr de 110 familii de colec
tiviști și-au cumpărat cîte o vacă de 
lapte etc.

Această situație cît și exemplul dat 
de gospodăria noastră au făcut ca de 
la 44 de familii cîte eram la început 
să ajungem ia 182 de familii cu 411 
ha. teren. Noi nu uităm nici un mo
ment că rezultatele ce le-am obținut 
nu ar fi fost posibile dacă nu am fi 
primit un ajutor permanent din par- 
tea statului în credite, materiale de 
construcție, semințe de soi, animale de 
rasă.

După ce a arătat rezultatele care au 
fost obținute în anul trecut, vorbito
rul r spus: Tn atenția noastră a stat 
ca o datorie patiiotică contribuția la 
fondul central al statului, conștienți 
că sprijinului mare ce ni l acordă par
tidul și guvernul trebuie să-i răspun-

Cuvîntul tov. Alexandru Buia
rectorul Institutului agronomic din Craiova

Lucrătorii din Institutul agronomic 
din Craiova își exprimă prin mine 
mulțumirea sinceră pentru posibili
tatea de a participa la această impor
tantă consfătuire a țăranilor și 
lucrătorilor din sectorul socialist al 
agriculturii. De aici am avut și noi 
foarte multe de învățat.

Despre folosirea științei în practica 
agricolă de fiecare zi sînt multe de 
spus. Succesele noastre, ale oamenilor 
de știință, ale celor care pregătesc 
cadrele superioare pentru agricultură, 
vă sînt cunoscute. De aceea vreau să 
arăt cîteva deficiențe din munca in
stitutelor care pregătesc cadrele su
perioare pentru munca agricolă. Cu 
toate că prin mărirea numărului de 
facultăți noi am făcut un progres 
foarte important, adică de la patru 
facultăți cîte am avut în trecut am 
ajuns astăzi la 11 facultăți, nu am 
reușit încă să obținem rezultatele pe 
care le așteptam. Dintre lipsurile mai 
importante în această direcție amin
tesc slaba legătură pe care o avem 
cu practica agricolă și atitudinea ne
sănătoasă pe care au avut-o unele 
cadre de ingineri agricoli și mecani
zatori față de practica agricolă. Ul
tima hotărîre luată cu privire la îm
bunătățirea învățămîntului superior a 
adus lucruri foarte bune pentru învă- 
țămîntul nostru agricol. Cunoașteți 
de exemplu că studenții noștri trebuie 
să facă în primul an de studiu o prac-

Cuvîntul tov. Bucur Șchiopu 
adjunct al ministrului Agriculturii și Silviculturii

Tn cuvîntarea sa tovarășul Bucur 
Șchiopu s-a referit în mod deosebit 
la activitatea desfășurată de gospo
dăriile agricole de stat. El a arătat 
printre altele că față de ajutorul pe 
care sectorul de stat l-a primit în 
devize și investiții, livrările făcute 
sînt necorespunzătoare îndeosebi în 
ceea ce privește sectorul creșterii ani
malelor.

După ce a arătat căile de realizare 
de către gospodăriile agricole de 
stat a sarcinilor puse de consfătuire, 
vorbitorul a subliniat rolul brigăzilor 
complexe în mecanizarea lucrărilor 
agricole, în sporirea producției la hec
tar. Din 100 brigăzi care au lucrat 
în anul trecut majoritatea au realizat 
producții de grîu de peste 2.000 kg. 
la hectar, iar in condițiile de secetă 

laje pentru mecanizarea agriculturii 
și asigurarea stabilității tn producție 
a tipurilor din sistema fixată pe o 
perioadă minimă de 4-5 ani.

Apoi tov. A. Bozgan a arătat că 
în acest an vor fi introduse în fabri
cație mașini și utilaje agricole mo
derne cum sînt batozele de porumb 
de 2 și 10 tone pe oră, elevatoare 
încărcătcare-descărcătoare, vînturători 
mecanice, cultivatoare suspendate în 
fața tractorului și altele. Făcînd efor
turi mari pentru îmbunătățirea necon
tenită a calității mașinilor agricole fa
bricate, constructorii de mașini din 
țara noastră adresează mecanizatori
lor chemarea de a-și ridica perma
nent calificarea profesională pentru 
a folosi și întreține în cele mai 
bune condiții parcul de mașini și trac
toare.

Tn anul acesta, primind toate cele 
necesare, cum ar fi combine pentru 
porumb, prese de paie, ierbicide și in- 
sectofungicide, mă gîndesc că voi pu
tea reduce mai mult zilele de muncă 
pe hectar. Datorită organizării muncii 
și măsurilor tehnico-organizatorice a- 
plicate, am putut realiza tona de grîu 
cu 400 de lei, iar tona de porumb cu 
414 lei. Socotesc că în anul acesta, cu 
o mecanizare mai complectă, voi pu
tea reduce prețul de cost.

Am obținut rezultate bune în mun
că, însă și de cîștigat am cîștigat 
bine. Anul trecut am avut un venit 
de 27.500 lei.

In încheiere vorbitorul a arătat că 
muncind cu mașini bune se poate ob
ține o producție sporită.

dem cu cantități cît mai mari de ce
reale și produse animale la fondul 
centralizat al statului. In anul 1957 
gospodăria noastră a vîndut statului 
50 de tone cereale, 210 tone cartofi, 
100 tone legume, 170 tone sfeclă de 
zahăr și peste 5.000 kg. sămînță de 
trifoi, 4 vagoane semințe de sfeclă etc. 
Din sectorul zootehnic am vîndut sta
tului produse în valoare de peste 
350.000 lei. Toate acestea au adus gos
podăriei un venit de 978.520 lei.

Pînă la sfîrșitul anului 1959, gospo
dăria noastră va avea o livadă de 20 
ha., o fermă de vaci de cel puțin 100 
capete și vom livra anual cîte 20 de 
tăurași și 100 junei de rasă. Vom a- 
junge la un efectiv de 1.000 de oi țur- 
cane brumării, la 150 scroafe de pră
sită și vom îngrășa anual cel puțin 
150 de porci pe care îi vom livra sta
tului la greutatea de peste 130 de kg. 
fiecare.

Vorbitorul a făcut în încheiere pro
puneri în legătură cu pregătirea teh
nică a președinților și brigadierilor, cu 
privire la modificări în statut și în 
ceea ce privește întocmirea devizelor 
pentru anumite construcții.

Noi sîntem convinși, a spus vorbi
torul, că de aci înainte vom ști să 
muncim cu mai mult avînt ca să în
tărim și să dezvoltăm gospodăria noa
stră colectivă în așa fel îneît să fie 
un exemplu viu de urmat pentru toți 
ceilalți țărani muncitori.

tică temeinică. Acesta este un lucru 
foarte bun, deoarece este un mijloc de 
încercare și — așa cum spune pro
verbul nostru popular — de a alege 
grîul de neghină.

In numele cadrelor din institutele 
de învățămînt superior, fac un apel 
călduros către toți colectiviștii, înto
vărășiri și cooperatorii să trimită co
piii lor la institutele de învățămînt 
agricol cu aceeași dragoste cu care 
își muncesc pămîntul. Spun aceasta 
deoarece copiii de colectiviști sînt 
cei care vădesc cel mai mare inte
res pentru agricultură, îi atrage dra
gostea față de pămînt. Aceasta ar fi 
chezășia că fiecare ar căuta să pună 
în valoare cît mai multe din bogățiile 
pe care le oferă patria noastră dragă. 
E de datoria noastră și a tuturor ce
lor care muncesc în agricultură să 
arate tineretului nostru cît de fru
moasă și de importantă este munca 
în agricultură, cu toate ramurile ei.

In încheiere vorbitorul s-a referit 
la activitatea de cercetare în domeniul 
agriculturii. Avem multe institute 
care se ocupă cu cercetarea diferite
lor lucrări din agricultură, însă se 
observă insuficienta legătură cu pro
ducția, De aceea consider că ultima 
hotărîre luată în colegiul Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii de a crea 
un consiliu superior științific care să 
îndrume în mod creator munca de 
cercetare este foarte bună.

de pildă în regiunea Ploești, la Co- 
libia, în Bărăgan, la Dragalina, bri
găzile complexe au luat astfel de mă
suri îneît majoritatea acestora au rea
lizat peste 2.01M) kg. la hectar.

Brigăzile complect mecanizate lu- 
crînd mai mult pe aceeași suprafață 
de pămînt, cu aceleași mașini, pe baza 
organizării superioare a muncii, pe 
baza cointeresării mecanizatorilor, vor 
realiza producții sporite de grîu an 
de an, contribuind astfel la realizarea 
sarcinilor trasate în expunerea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej de a 
livra cantități sporite de grîu pentru 
fondul centralizat al statului.

Este necesar ca această nouă for
mă de muncă să se realizeze diferen
țiat în G.A.S: un om la 100 ha., 
2 oameni la 200 ha., 3 oameni la 300 

ha., 4 oameni la 400 ha., ținîndu-se 
seama de suprafață, de organizarea 
terenului, de mărimea trupurilor. Se 
cere organizarea acestor forme de 
muncă în diferite regiuni și în spe
cial în cele cerealiere. Să extindem 
tot mai mult experiența mecanicului 
agricol Niculae Simion de la G.A.S. 
Ivănești (un om pe 200 ha, adică 
100 ha. porumb, 100 ha. grîu).

Noi mulțumim conducerii partidului 
și guvernului pentru ajutorul pe care 
ni i-au dat. arătîndu ne căile concrete 
pe care trebuie să se dezvolte acti
vitatea G.A.S.-urilor în viitorii ani și 
ne luăm angajamentul ca printr-o 
mai bună organizare a muncii noa
stre, prin aplicarea regulilor agro
tehnice mai mult decît pînă acum, să 
dezvoltăm și să creștem producția 
sectorului vegetal la grîu și porumb, 
să facem față cu cinste sarcinilor tra
sate în ceea ce privește creșterea ani
malelor în anii viitori, pentru a con
tribui în'mai largă măsură la buna 
aprovizionare a oamenilor muncii cu 
produse agro-alimentare.

Cuvîntul 
tov. Wagner Gh. 
președintele gospodăriei 

colective din comuna 
Homorod, regiunea Stalin

Gospodăria noastră colectivă este o 
gospodărie nu prea mare, are numai 
200 hectare teren arabil. Mult timp 
după înființarea sa. această gospodă
rie a bătut pasul pe loc datorită fap
tului că au existat abateri de la statut, 
de la disciplina muncii, colectiviștii 
neparticipînd regulat la muncă. Din 
această cauză, gospodăria noastră a 
fost socotită ani de-a rîndul ca o 
gospodărie codașă. In ultimul timp 
am început să ne ocupăm mai îndea
proape de întărirea economică și or
ganizatorică a gospodăriei noastre. Tn 
această direcție am primit un sprijin 
efectiv din partea organelor de par
tid și de stat. Astăzi, gospodăria noa
stră este una din gospodăriile bune 
din regiunea Stalin. Fondul de bază 
s-a ridicat la sfîrșitul anului 1957 la 
854.465 lei, revenind la 100 de hectare 
teren 305.165 lei.

Aceste rezultate au fost posibile da
torită dezvoltării mai multor ramuri 
de producție.

Vorbitorul s-â ocupat apoi de pro
blemele rentabilității culturilor. tehnice 
și mai ales a sfeclei de zahăr.

Cuvîntul tov. 
Vasile Voichiță
Erou al Muncii Socialiste, 
șej de brigadă la S.M.7. 

Sînnicolau Mare- 
Timișoara

Ținînd seama de condițiile din re
giunea Timișoara și în special din 
raionul Sînnicolau Mare — unde sînt 
șef de brigadă la S.M.T. — mecaniza
torii trebuie să execute un volum mare 
de lucrări toamna. Numai făcînd lu
crările de pregătire a terenului din 
toamnă, putem obține producții de 
peste 3.000 kg porumb la hectar.

In legătură cu mărirea producției 
la ha., a spus în continuare vorbito
rul, au fost citate în nenumărate rîn- 
duri realizările stațiunilor experimen
tale ale I.C.A.R.-ului. Eu aș avea 
ceva de spus în această privință. Su
prafețele pe care I.C A.R.-ul face ex
periențe sînt mici. Nu e prea greu ca 
pe o suprafață mică să se obțină pro
ducții de 7000—8000 kg. porumb la 
ha. De ce nu s-ar putea însă ca ingi
nerii de la l.C.A.R. să arate în gos
podăriile de stat cum se pot obține 
producții mari pe suprafețe întinse ? 
Ar fi bine ca o parte din inginerii de 
la l.C.A.R. să lucreze în aceste gos
podării și să le sprijine la cultivarea 
porumbului pe suprafețe mari.

In ce privește producția de porumb, 
mulți tovarăși au arătat curn au ob
ținut recolte mari. N-a vorbit însă nici 
un tovarăș despre lucrările de între
ținere a culturilor. Noi tractoriștii 
știm că de multe ori ne frămîntăm 
cum să facem lucrări de calitate, însă 
nu dovedim să combatem buruienile. 
De obicei, dacă nu se realizează o 
producție bună, se dă vina pe S.M.T. 
S-a dovedit însă că chiar acolo unde 
S.M.T.-ul face lucrări bune de pregă
tirea terenului de semănat, dacă co
lectiviștii nu fac prășitul decît odată 
și cu întîrziere, recolta e slabă. Cred 
că ar fi cazul ca membrii gospodă
riilor colective să dea mai multă aten
ție prășitului culturilor de porumb. La 
sfecla de zahăr se întîmplă de ase
menea același lucru.

După ce a vorbit despre realizările 
obținute prin aplicarea sistemului de 
salarizare îmbunătățit, vorbitorul a 
spus: Intre altele s-a stabilit sala
riul egal și acord simplu indiferent 
de categoria de teren. Acest lucru 
cred că ar trebui să fie revizuit, pen
tru că pe terenurile grele nu se poate 
realiza același volum de lucrări ca pe 
terenurile ușoare.

Aș vrea să spun ceva și despre ca
litatea semănătorilor I.A.R. 111. In te
renul greu din regiunea noastră ele 
nu corespund și trebuie să li se facă 
unele modificări. Spre exemplu, tu
burile semănătoarei sînt din tablă de 
oțel și costă cca. 40 de lei bucata. La 
semănat se distrug cîte 7—8 tuburi pe 
zi la fiecare semănătoare. Să soco. 
tească oricine cît de mult crește pre
țul de epst și cît necaz are tractoris
tul din pricina acestor tuburi. De 
ce nu sînt ele înlocuite cu tuburi de 
cauciuc care durează 3—4 ani ? Pro
pun să se trimită un specialist la noi 
în S.M.T. sau în altă parte spre a 
studia modificările ce sînt necesare la 
semănătorile I.A.R. In continuare tov. 
Voichiță a arătat o serie de realizări 
obținute de S.M.T.-Sîninicolau Mare.

Un grup de delegați la consfătuire stînd de vorbă într-o pauză: 
Șerban Elisabeta, comuna Vinga, regiunea Timișoara (colectivistă), Stoe- 
nică Gh., șef de brigadă — S.M.T. Corabia, Ion D. Gheorghița comuna Ro- 
ciu, raionul Costești, regiunea Pitești (colectivistă), Gîrceag fon, președin. 
lele G.A.C. Hărman, regiunea Stalin și Munteanu Ecaterina, comuna Li- 

bling, raionul Ceacova, regiunea Timișoara (colectivistă).

Cuvîntul tov. Obis Ludovic
președintele G. A. C. din comuna Berveni, Baia Mare

Am ascultat cu mult interes expu
nerea făcută de tov. Gheorghe Gheor
ghiu-Dej cu privire la consolidarea 
sectorului socialist din agricultură și 
sporirea producției agricole. Sub
liniez de la bun început că noi vom 
reexamina după această consfătuire 
planul nostru de dezvoltare și-l vom 
pune în concordanță cu noile cerințe 
de dezvoltare a producției agricole.

Gospodăria colectivă „înainte“ din 
Berveni a luat ființă în anul 1949. 
Sub îndrumarea organelor de partid 
și de stat gospodăria noastră s-a dez
voltat an de an, ajungîndu-se ca în 
anul 1957 întreaga comună să fie co
lectivizată.

In colaborare cu organele tehnice 
am alcătuit planuri de organizare a 
teritoriului care cuprinde următoarele 
asolamente: asolamente-cîmp cu o su
prafață de 1200 ha. pe timp de 12 
ani în sole de cîte 100 ha.; asolament 
special de turbă pe cinci ani, pe o su
prafață de 500 ha. în sole de cîte 100 
ha.; asolament furajer pe timp de 7 
ani pe o suprafață de 210 ha. și aso
lament legumicol pe o suprafață de 
40 ha. La finele anului 1957 fondul 
de bază a ajuns la valoarea de lei 
3.863.000.

Avem atelier de fierărie, tîmplărie, 
frizerie, împletit coșuri, cărămidărie, 
zidărie, curelărie, pantofărie, sifonă- 
rie, atelier mecanic și chiar o cofe
tărie. Am construit o uzină electrică

Cuvîntul tov.
vicepreședinte al Sfatului popular regional Cluj
Gospodăriile agricole colective frun

tașe din regiunea noastră — a spus 
printre altele vorbitorul — au obținut 
2.000—3.000 kg. grîu la hectar și 
peste 4.000 kg. porumb la hectar. Re
zultate însemnate s-au obținut și în 
sectorul creșterii animalelor. S-au 
realizat producții de peste 2.300 litri 
lapte pe cap de vacă furajată și peste 
17 porci la 2 fătări. Dacă în anul 
1956 veniturile medii pe regiune rea
lizate de gospodăriile agricole colec
tive au fost de 51.000 lei la suta de 
hectare, în anul trecut ele au crescut 
la 71.000 lei. Aceste venituri au per
mis ca sumele repartizate pe zile- 
muncă să crească cu 31 la sută în 
1957. Anul trecut 177 gospodării agri
cole colective au acordat avansuri 
bănești lunar sau trimestrial. Cu 
toate acestea, noi considerăm că veni
turile realizate pe suta de hectare 
de gospodăriile colective nu sînt încă 
satisfăcătoare.

Creștere.a animalelor, care sa do-

Cuvîntul tov. Iova Țăran
brigadier la gospodăria agricolă colectivă 

„23 August“ din comuna Foieni, raionul Ceacova, 
regiunea Timișoara

Vorbitorul a arătat că în primii ani 
de existență a gospodăriei colective 
nu s-a acordat atenție suficientă dez
voltării sectorului zootehnic. La înce
put, colectiviștii nu au înțeles impor
tanța și rolul însilozării furajelor și 
al hrănirii animalelor cu acestea. Tn 
anul 1956. însă, cantitatea furajelor 
însilozate de gospodărie a crescut la 
180 de tone, iar anul trecut sau în- 
silozat 670 tone. Avînd la dispoziție 
furajele însilozate, am putut asigura 
baza necesară de furaje care a per
mis creșterea de la un an la altul a 
numărului de animale. Dacă în cursul 
anului 1955 noi am avut doar 10 vaci 
cu lapte, în 1957 numărul lor a ajuns 
la 30.

Prin folosirea furajelor însilozate, 
noi am reușit ca în timpul iernii să 
ridicăm mult producția de lapte pe 
cap de vacă furajată. Dacă în 1955 
producția de lapte pe cap de vacă fu
rajată a fost doar de 1.500 litri, ea 
a crescut simțitor ajungînd în 1956

Cuvîntul tov. Anton Constantinescu
adjunct al ministrului Industriei Petrolului 

și Chimiei
Sectorul chimic, avînd ca sarcină 

principală îndeplinirea sarcinilor ce-i 
revin din Directivele celui de-al II- 
lea Congres al P.M.R., a dezvoltat 
și continuă să dezvolte producția de 
îngrășăminte cu fosfor și azot, pre
cum și producția de insectofungicide 
și antidăunători, în vederea asigurării 

pentru nevoile de iluminat din gospo
dărie și din întreaga comună. Clubul, 
cinematograful și biblioteca asigură 
condiții deosebite pentru ridicarea ni- 
velu ui cultural al colectiviștilor noș
tri. Avem un dispensar, o casă de 
nașteri proprie, o grădiniță de copii 
și cămin de zi. Tineretul își petrepe 
timpul liber în întreceri sportive, a- 
vem o echipă culturală, precum și o 
fanfară compusă din 25 de colecti
viști. In cursul anului 1957 gospodă
ria noastră a realizat un venit bănesc 
de 5.550.C00 lei, cu 1.000.000 lei mai 
mu’t decît in 1956. Primind venituri 
mari, 150 de membri ai gospodăriei 
noastre și-au construit case noi. 165 
și-au cumpărat aparate de radio, 125 
de familii și-au cumpărat mobilă, 250 
și-au cumpărat biciclete, aproape toate 
familiile de colectiviști au vaci cu 
lapte, mașini de cusut, iar acum au 
început să-și cumpere mașini aragaz.

In anul 1957 gospodăria noastră a 
valorificat, vînzînd prin contracte și 
la achiziții, 70.400 kg. grîu și secară, 
61.266 kg. porumb boabe, 75.119 kg. 
cartofi, precum și alte produse. In 
anul 1958 vom contribui la fondul 
Central al statului cu 294.000 kg. ce
reale; ne angajăm să muncim în așa 
fel îneît gospodăria noastră să fie 
exemplu pentru țăranii muncitori din 
satele vecine, să dovedească superio
ritatea agriculturii socialiste.

Teodor Suc iu
vedit a fi principala sursă aducătoare 
de venituri bănești. începe să consti
tuie o preocupare din ce în ce mai 
mare pentru gospodăriile noastre co
lective. In ultimul timp efectivele 
de animale din gospodăriile colective 
au sporit cu peste 20 la sută.

Noi am dat o atenție deosebită în
tovărășirilor agricole, care dețin acum 
o suprafață de peste 50.000 ha. Ele 
au fost ajutate să execute cît mai 
multe lucrări în comun și să-și dez-, 
volte fondul obștesc. Numeroase în
tovărășiri și-au cumpărat mașini de 
semănat, prășitori, pluguri, instalații 
de irigat sau animale. Considerăm 
ca o lipsă în activitatea noastră fap
tul că în regiune abia în ultimii doi 
ani s-a dat importanța cuvenită a- 
cestei forme de cooperare în produc
ția agricolă.

In viitor vom acorda o atenție mai 
mare dezvoltării creșterii animalelor, 
care în regiunea Cluj are condiții fa
vorabile.

la 1.800 litri, iar anul trecut la 2.274 
litri.

Văzînd rentabilitatea mare și avan
tajele creșterii animalelor proprietate 
obștească, colectiviștii noștri au dat 
an de an o importanță tot mai mare 
creșterii șeptelului. Anul acesta, de 
pildă, colectiviștii au hotărît să dez
volte în măsură și mai mare sectorul 
zootehnic. In planul de producție al 
gospodăriei pe acest an s-a prevăzut 
să se livreze statului pe bază de con
tracte 100 junei, 118 miei. 270 porci 
grași, 450 păsări și să se realizeze 
angajamentul luat de către toate gos
podăriile colective din raionul Cea
cova de a produce cantitatea de 4.000 
kg. carne de porc și 1.000 kg. carne 
de vită la suta de hectare teren ara
bil. _ De asemenea vom mai livra pe 
bază de contracte întreaga cantitate 
de lapte de vacă ce-1 vom produce — 
circa 70.000 litri, — întreaga canti
tate de lînă, 11 vagoane de grîu, 11 
vagoane de porumb și diferite plante 
tehnice.

unei părți din sortimentele cerute de 
larga dezvoltare a agriculturii. Indu
stria de îngrășăminte minerale a cres
cut an de an, astfel că față de 4.100 
tone, producția de îngrășăminte rea
lizată în 1950, s-a ajuns în 1955

(Continuare în pag. IV-a)
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la un total de îngrășăminte cu fos
for și azot de 58.500 tone. In acest 
an vom asigura peste 170.000 tone, 
iar în anul 1960, așa cum este pre
văzut în planul de stat, vor fi asi
gurate minimum 625.000 tone din care 
270.000 tone superfosfațî și 350.000 
tone cu azot.

Prin investițiile noi ce se fac va 
crește producția de antidăunători de 
la 9.000 tone în 1955 la 17.000 tone 
în 1958.

In continuare, tov. Constantinescu

Cuvîntul tov. Dobrița Dima
președinta gospodăriei colective din Platonești, 

regiunea Constanța
După ce a făcut un scurt istoric al 

gospodăriei colective, arătînd că ea 
cuprinde astăzi tot satul, — 460 fa
milii — și peste 2,000 hectare teren, 
tov. Dobrita Dima a vorbit despre 
unele probleme privind planificarea 
producției în gospodăria colectivă.

Trebuie să arăt, a spus vorbitoarea, 
că o greutate de care ne lovim este 
faptul că după ce noi întocmim planul 
de producție și îl aprobă adunarea ge
nerală, îl trimitem la raion unde su
feră modificări, ne{inîndu-se seama de 
specificul locului de producție, de ne
cesarul de furaje pentru animale etc. 
Așa s-a întîmplat că ne-au cerut să 
reducem suprafețele cultivate pentru 
porumb și să mărim suprafața culti
vată cu bumbac, cultură la care anul 
trecut am obținut 1.000 kg. de pe 9 
hectare. La fel se întîmplă și cu alte 
culturi, care la noi nu rentează. Ingi
nerii și tehnicienii care se ocupă la

Cuvîntul tov.
secretar al Comitetului

Raionul nostru — a spus vorbitorul 
— se întinde la poalele munților Har
ghita. In aceste condiții specifice de 
climă și sol, cea mai rentabilă ra
mură a sectorului agricol este pentru 
noi creșterea animalelor. In gospodă
riile agricole colective am reușit să 
sporim efectivul de animale la suta 
de hectare, ajungînd la 47 bovine — 
din care 24 vaci, — 205 oi, 50 porcine, 
din care 15 scroafe.

In cadru] planului de măsuri al Co
mitetului regional P.M.R. al Regiunii 
Autonome Maghiare cu privire la dez
voltarea șeptelului în această parte a 
tării, Comitetul raional de partid Ciuc 
a luat o serie de măsuri concrete. In 
primul rînd am pus accentul în mod 
deosebit pe dezvoltarea creșterii ani
malelor în unitățile agricole coopera
tiste. In raion, pășunile și fînetele na
turale constituie principalul mijloc de 
hrănire a animalelor. Prin scoaterea 
pășunilor din patrimoniul silvic, unde 
greșit au fost înglobate, și prin atri
buirea acestora comunelor, am reușit 
să antrenăm țăranii la efectuarea lu
crărilor de refacere și îmbunătățire a 
pășunilor. Acestea vor determina ca 
în scurt timp să putem obține canti
tăți sporite de furaje. Noi vom putea

Cuvîntul tov. Ioana Gheorghiță
colectivistă în G.A.C. „Victoria Socialismului“ 

satul Gliganul de jos, comuna Rociu, 
regiunea Pitești

Am să spun și eu cîteva cuvinte 
despre ce am făcut noi și ce avem de 
gind să facem în viitor.

Rezultatele muncii noastre, chiar 
după numai un an și ceva de activi
tate, sînt îmbucurătoare. Noi am pră
șit de 4 ori porumbul și am obținut 
peste 1.800 kg. boabe la ha. Această 
producție poate vi se pare mică 
față de cele ce au arătat alții, însă în 
condițiile de la noi, unde în mod obiș. 
nuit se obțin oînă la 1.000 kg. porumb 
boabe la ha., este un succes destul de 
frumos. La grîu am obținut 1.750 kg. 
la ha, pe cînd cei cu gospodărie in
dividuală au obținut numai 1.200 kg. 
la ha. sau chiar mai puțin. Producții 
frumoase am obținut și la celelalte 
culturi. Noi am hotărît de la început 
să dezvoltăm și alte ramuri care să 
pe aducă venituri. Am făcut o soco. 
teală: dacă creștem oi, în cel mult 
2 ani de zile ne scoatem banii cu care 
le-am cumpărat. Deocamdată avem 
127 de oi, iar în viitor numărul lor 
va crește și mai mult.

Rezultatele obținute au făcut posibil 

Cuvîntul tov. Adrian Popovici
președintele gospodăriei colective 

„Secera și Ciocanul“ din comuna Șipote 
raionul Hîrlău, regiunea Iași

Urmînd cuvîntuil partidului, un nu
măr de 26 țărani muncitori s-au unit 
pe baza liberului consimțămînt în gos
podăria agricolă colectivă unde au a- 
dus 102 nectare teren, 3 perechi de 
boi, 3 care și 4 pluguri. Datorită re. 
zultatelor bune obținute, gospodăria 
noastră s-a dezvoltat an de an, ajun
gînd ca în prezent să aibă 75 familii 
cu 239 hectare teren agricol.

Deși la început nu am avut nici un 
fel de construcții, în prezent gospodă
ria are un grajd cu o capacitate de 
35 capete vite mari, o magazie de ce
reale cu o capacitate de 20 de vagoa
ne, 2 pătule de porumb cu o capacita

a arătat că deși producția de îngră
șăminte marchează o creștere fată de 
acum cîtiva ani, sînt multe de făcut, 
atît în privința cantității lor, cît și 
a calității. Prin grija ce o poartă par
tidul și guvernul pentru ridicarea a- 
cestui sector, avem asigurate în anii 
următori sute de milioane în investiții 
pentru uzine noi de îngrășăminte, în 
special cu azot. Sîntem siguri că vom 
reuși să dăm agriculturii cantitățile de 
îngrășăminte prevăzute în prima etapă 
1.000.000 tone și în a doua etapă — 
1970 — 2.000.000 tone.

raion cu acest lucru trebuie să țină 
seama de condițiile fiecărei gospodă
rii în parte. Și aș propune ca ei să 
se deplaseze în gospodăriile colective 
pentru întocmirea planurilor de pro
ducție și să nu mai facă nici un fel 
de schimbări după ce ele sînt apro
bate de adunarea generală.

Pentru dezvoltarea gospodăriei co
lective, noi ne-am propus ca în acest 
an să mai cumpărăm un tractor rutier 
cu remorcă, material necesar constru
irii unui grajd și unei remize, să 
plantăm 20 hectare cu vie. De aseme
nea vom mări numărul de vaci, porci, 
păsări și pregătim 120 hectare pentru 
cultura orezului. Vom cumpăra o sta
ție de radio-amplificare. La fondul 
central, gospodăria noastră contribuie 
în acest an vînzînd 23 vagoane de 
grîu, 23 vagoane porumb, 3 vagoane 
floarea-soarelui, precum și cantități 
însemnate de carne și lapte.

Eugen Konya 
raional de partid Ciuc 
ajunge la dublarea capacității de pă- 
șunat.

Paralel cu asigurarea tuturor facto
rilor care vor stimula creșterea ani
malelor, în prezent se duce acțiunea 
pentru scăderea treptată a efectivelor 
de cabaline, în special în cadrul gos
podăriilor agricole colective. Ne vom 
strădui să reducem efectivul de caba
line astfel ca să rămînă 7 capete la 
suta de hectare și prin aceasta să 
dăm loc mai mult pentru creșterea 
bovinelor.

Intrucît raionul nostru are un pro
nunțat caracter zootehnic, în ultimii 
ani s-au înființat mai multe întovă
rășiri pentru creșterea animalelor, în 
deosebi a oilor și bovinelor. In aceste 
unități se lucrează în comun și retri
buția muncii se face după zile-muncă. 
Ele și-au creat fiecare un fond de 
bază care reprezintă în medie 84.200 
Iei la suta de hectare. Pentru anul 
în curs, aceste întovărășiri au pre
văzut ca să mărească această sumă 
la 112.000 lei la suta de hectare. Este 
de remarcat faptul că această mărire 
se face din veniturile proprii ale în- 
tovărășiilor, iar nu din credite acor
date de la stat.

să primim pentru o zi-muncă cîte 8 
kg. grîu, 7 kg. porumb, 2,5 kg. orz 1 
kg. floarea-soarelui, lînă, brînză, car
tofi și bani. In numai un an și ceva 
de activitate fondul obștesc al gos
podăriei noastre s.a dublat. La rezul
tatele bune obținute anul trecut au 
contribuit femeile din gospodăria noa
stră eare au muncit cot la cot cu băr
bații. Ele au fost tot timpul la mun
că pe ogoarele gospodăriei.

Trebuie să spun cît de mare însem
nătate are în gospodăria noastră 
munca femeii. Gospodăria nu numai 
că ne dă drepturi egale cu ale bărba
ților dar a devenit un mijloc impor
tant de culturalizare a noastră. De 
aceea, femeile noastre au înțeles că 
pentru înflorirea gospodăriei, pentru 
fericirea lor trebuie să muncească pe 
ogoare ca și bărbații.

Gospodăria noastră este o gospodă
rie tînără, sîntem însă hotărîți să 
muncim și mai bine pentru a face 
din ea o gospodărie înfloritoare care 
să asigure membrilor colectiviști un 
trai îmbelșugat și pentru a atrage Și 
pe alți țărani din sat alături de noi.

te de 5 vagoane, un atelier de fierărie, 
o remiză pentru unelte, o cocină pen
tru porci și un bazin pentru nutrețul 
murat cu o capacitate de 25 tone. De 
asemenea gospodăria și-a construit și 
o clădire pentru sediu. Aceste cons
trucții au fost executate în cea mai 
mare parte cu fonduri proprii și cu 
munca colectiviștilor.

După ce a arătat rezultatele obți
nute în anul agricol trecut vorbitorul 
a propus ca în satele sau comunele 
unde suprafața sectorului socialist 
este mare să se repartizeze cîte un 
inginer agronom.

Referent — tov. Marin Stancu

Adjunct al ministrului Agriculturii și Silviculturii

Din expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, din discuțiile purtate 
în consfătuire și în comisie cu privire 
la sporirea producției de cereale s-a 
scos în evidență marele rol pe care îl 
au cerealele în economia țării noastre.

Sporirea producției globale de ce
reale se va realiza prin extinderea su
prafețelor cultivate cu grîu și secară 
la 3.500.000 ha. pînă în anul 1960, iar 
la porumb 1a. 4.000.000 ha., dar, mai 
ales prin sporirea producției la hectar.

Pentru a realiza în anul 1960 
5.500.000 tone grîu și secară și 
8—9.000.000 tone porumb, comisia 
consideră că gospodăriile agricole de 
stat trebuie să realizeze cel puțin 
2.000 kg. grîu în medie la ha., și cel 
puțin 3.000 kg. porumb boabe la ha., 
gospodăriile colective cel puțin 1.800 
kg. grîu la ha. și 2.500 kg. porumb 
Ia ha., iar întovărășirile agricole șl 
cooperativele de producție agricole să 
se străduiască și să ajungă gospodă
riile colective cu producțiile lor de 
grîu și porumb la hectar.

Pentru sporirea necontenită a pro
ducției, comisia recomandă următoa
rele măsuri:

Terenurile care urmează să se însă- 
mînțeze cu grîu după plante care se 
recoltează devreme — cum sînt: ma
zărea, borceagul, fasolea și altele — 
în cazul cînd solul are umezeală sufi
cientă— să fie arate îndată după recol
tare Ia o adîncime normală (18—22 
cm.) și să fie întreținute prin grăpare 
și cultivare pînă în momentul semă
natului. In cazul cînd terenul este 
uscat și o arătură adîncă ar scoate 
bolovani se recomandă a se lucra te
renul cu polidiscul sau cu polibrăzda- 
rul cît mai în față, arătura normală 
urmînd a se face după prima ploaie.

In cazul cînd grîul urmează după 
alte culturi, în afară de leguminoase, 
odată cu arătura normală se încorpo
rează gunoiul de grajd bine fermen
tat, împreună cu superfosfatul.

Cînd grîul se seamănă după porumb 
și porurnbiștea este curată de buru
ieni și pămîntul afinat, se lucrează cu 
polidiscul sau discuitorul la adînci- 
mea de 10—12 cm. Odată cu această 
lucrare se încorporează întreaga doză 
de îngrășăminte fosfatice și 1/3—1/2 
din doza de, îngrășăminte azotate, 
după care, imediat, însămîntăm grîul. 
Cînd porurnbiștea este îmburuienată 
lucrarea se face cu polibrăzdarul.

Lucrările trebuie organizate în așa 
fel îneît însămînțarea griului și seca
rei să se termine pînă la data de 20 
octombrie.

Comisia pentru plante tehnice 
Referent — tov. Jean Keis 

director general în Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii

Pentru a satisface, din producție 
proprie, nevoile mereu crescînde ale 
populației cu zahăr, uleiuri vegetale, 
produse textile, comisia consideră că 
trebuie luate o serie de măsuri care 
să ducă la sporirea producției.

Dezvoltarea sectorului cooperatist 
permite creșterea suprafețelor culti
vate cu plante tehnice și obținerea 
de producții ridicate și constante. Su
prafețele cultivate cu sfeclă de zahăr 
vor trebui mărite, încă din acest an, 
pînă la 150.000 ha., iar la floarea-soa- 
relui pînă la 4—450.000 ha.; produc
țiile medii trebuie să crească în gos
podăriile colective și întovărășirile a- 
gricole la cel puțin 18.000 kg. sfeclă 
de zahăr la ha. și la 1.400 kg., la ha. 
la floarea-soarelui.

Considerăm că este necesară spe
cializarea unităților cooperatiste în 
cultivarea diferitelor plante tehnice.

Propunem ca încheierea contracte
lor cu unitățile cooperatiste situate 
în zone favorabile de cultură și care 
dispun de mijloacele și inventarul 
necesar să se facă pe termen lung, 
de cel puțin 5 ani.

Pe viitor, o atenție deosebită trebuie 
acordată producerii și înmulțirii se
mințelor din soiuri valoroase la toa

Comisia pentru problemele 
creșterii animalelor

Referent — tov. dr. Virgil Gligor 
directorul I. C. Z. București

Comisia pentru problemele creșterii 
animalelor propune ca pentru dezvol
tarea creșterii animalelor, sporirea 
productivității lor și ridicarea renta
bilității acestei ramuri în următorii 
2—3 ani, gospodăriile de stat și co
lectivi și toți crescătorii de animale 
să dea toată atenția sporirii producției 
de furaje. Atenția principală trebuie 
îndreptată spre îmbunătățirea pășu
nilor și fînețelor naturale prin apli
carea lucrărilor de curățire, asanare, 
desecare, îngrășare cu îngrășăminte 
naturale și chimice, supraînsămînțări.

Terenurile desțelenite, îndeosebi în 
zonele mai secetoase, trebuie cultiva
te cu plante furajere valoroase după 
sistemul conveieruluj verde. De ase
menea, trebuie extinse culturile de lu- 
cernă, trifoi, sparcetă etc. în locul 
culturilor de mei și dughie, care au o 
valoare nutritivă scăzută.

Hrănirea animalelor în timpul ier
nii trebuie să se bazeze pe nutrețul 
fnsilozat. Pentru aceasta trebuie să

In primăvară, semănăturile vigu
roase trebuie grăpate pentru distru
gerea buruienilor iar cele descălțate 
trebuie tăvălugite.

Plivitul semănăturilor de păioase^și 
secăritul trebuie să devină lucrări 
obligatorii.

Pentru cultura porumbului, comisia 
recomandă să se facă arături adînci 
de toamnă pe toate terenurile, indife
rent dacă au fost dezmiriștite sau 
arate din vară. Odată cu arătura adîn
că de toamnă se încorporează băle
garul și îngrășămintele fosfatice.

în primăvară, toată suprafața arată 
adînc din toamnă trebuie grăpată și 
apoi lucrată cu cultivatorul ori de cîte 
ori apar buruienile. înainte de însă- 
mîntare să se aplice și îngrășăminte 
chimice azotate. La semănat să se fo
losească sămînța dublu hibridă, cu 
precădere calibrată sau sortată, iar 
semănatul să nu întîrzie sub nici un 
motiv.

Rodnicia pămîntului nostru, sporită 
prin îngrășăminte organice și chimice, 
chibzuit aplicate, lucrări raționale și 
climă favorabilă, poate fi valorificată 
bine numai prin folosirea soiurilor 
de mare producție. De aceea, comisia 
recomandă ca Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii să intensifice munca 
de producere a semințelor de hibrizi 
dubli la porumb și extinderea cultivă
rii lor în toată țara.

De asemenea, comisia recomandă ca, 
pe baza rezultatelor obținute în cîm- 
purile de încercare a soiurilor, să se 
extindă în cultură cele mai valoroase 
soiuri de grîu, secară, orz, orzoaică și 
ovăz fie că sînt create la noi, fie că 
sînt aduse din alte țări. In același 
timp, cere ca oamenii de știință să 
extindă și să lărgească, cercetările 
pentru crearea de noi soiuri de grîu 
și orzoaică cu însușiri mult superioare 
celor pe care le avem în cultură.

Lupta contra bolilor trebuie înce
pută de la tratarea semințelor contra 
mălurei și tăciunelui. Ea trebuie ge
neralizată și continuată la unele cul
turi și în timpul vegetației. Pentru 
combaterea buruienilor din culturile 
de cereale ele gospodăriilor de stat 
trebuie folosite în măsură tot mai 
largă ierbicidele.

Pentru a stimula pe toți oamenii 
muncii din agricultura comisia reco
mandă ca Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii să elaboreze în timp de 
30 zile condițiile de organizare și par
ticipare la un concurs pe țară al grîu- 
lui și porumbului.

te plantele tehnice, precum și obți
nerii de soiuri noi, mai productive și 
cu însușiri superioare, care să fie in
troduse în producție.

Comisia recomandă să se organizeze 
pe scară mal largă încercarea soiuri
lor de plante tehnice indigene și străi
ne, pentru a se cultiva în fiecare 
zonă cele mai noi și productive soiuri.

Pentru obținerea unor producții spo. 
rite la toate culturile tehnice, înde
osebi la sfecla de zahăr, floarea-soa
relui, orez, tutun, comisia recomandă 
aplicarea pe o scară cît mai largă și 
la un nivel înalt a tuturor măsurilor 
agrotehnice care să contribuie la spo
rirea cantității și obținerea unor pro
duse de calitate superioară.

Pentru a preveni pagubele pe care 
le-ar putea cauza diferiți dăunători 
este necesar să se intensifice măsu
rile de depistare și combatere. Comi
sia recomandă să se lărgească și ac
țiunea de combatere a buruienilor pe 
cale chimică. îndeosebi la culturile de 
orez și in.

Pentru stimularea unităților coope
ratiste care obțin producții mari, co
misia recomandă să se instituie pentru 
toate culturile concursuri cu premii în 
unelte, mașini, îngrășăminte, bani etc.

se asigure cîte 4—5 tone pentru fie
care vacă de lapte, 3—4 tone pentru 
boii de muncă și taurinele puse la în
grășat, 0,2—0,5 tone pentru fiecare 
oaie și scroafă.

In scopul unei hrănirj raționale a 
animalelor să se construiască fabrici 
de nutrețuri combinate, să se ia mă
suri pentru prelucrarea complectă a 
sîngelui și subproduselor de abator 
și să se producă drojdie furajeră.

Pentru sporirea producției de car
ne, comisia propune ca, pe lingă spo
rirea numărului de animale, unitățile 
agricole socialiste să îngrașe econo
mic animale, folosind pășunile din zo
nele cu proporție mare de pășuni și 
fînețe naturale, din bălți și goluri de 
munte, paiele și cocenii tocaiți ames
tecați cu tăiței de sfeclă și borhoturi, 
nutrețul muTat și adausul de uree.

Vițeii să fie sacrificați la greutatea 
de cel puțin 150—200 kg. după rasă, 
iar mieii la cel puțin 10 kg.

In gospodăriile de producție să se 
crească și să se îngrașe un număr 
cît mai mare de porci din rasele pro
lifice și precoce și să se extindă pe 
scară largă încrucișările industriale.

Gospodăriile agricole de stat și co
lective care au condiții naturale favo
rabile să extindă creșterea păsărilor 
de apă.

Concomitent cu sporirea numărului 
de vaci în fermele gospodăriilor agri
cole de stat și colective, producția de 
lapte de fiecare vacă furajată trebuie 
să ajungă în 1960 la 2.600 1. în gos
podăriile agricole de stat, la 2000 1. 
în gospodăriile agricole colective, iar 
cooperativele agricole de producție și 
întovărășirile să se străduiască să a- 
jungă la nivelul producției gospodă
riilor agricole colective, astfel îneît 
producția de lapte pe țară să ajun
gă la 1200—1500 1. de fiecare vacă 
furajată.

Pentru aceasta, alimentația vacilor 
să se bazeze pe folosirea în timpul 
verii a nutrețurilor verzi din conveier 
și pășuni naturale, iar iama pe nu
treț însilozat.

Sfaturile populare și Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii să sporeas
că numărul centrelor de însămînțări 
artificiale și să îndrume gospodă
riile colective să cumpere tineret tau-

Comisia pentru producția 
viticola și pomicola 

Referent — tov. Nicolae Ștefan 
director al Institutului de cercetări 

viticole și pomicole
Pentru refacerea și dezvoltarea vi

ticulturii și pomiculturii pe baze socia
liste, în scopul asigurării unei pro
ducții medii pe cap de locuitor de 70 
kg. struguri și 75 kg. fructe, comisia 
pentru producția viticolă și pomicolă 
propune ca pînă în 1970 să se reali
zeze o suprafață de 300.000 ha. vii, 
care să dea o producție totală de 
1.300.000 tone struguri. Pentru acea
sta este necesar să se asigure o bază 
puternică de producere a materialului 
săditor.

Organele Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii, împreună cu cele ale 
sfaturilor populare, trebuie să ia mă
suri ca pînă în primăvara anuiui vii
tor plantațiile port-altoi să se mărea
scă cu 700 ha., astfel ca să se reali
zeze în total suprafața de 1.500 ha. 
port-altoi și o producție anuală de 
70 milioane bucăți vițe altoite.

Amplasarea noilor plantații de vii 
trebuie să se facă potrivit prevederi
lor raionării viticulturii și, în primul 
rînd, în podgoriile renumite prin pro
ducția și calitatea recoltelor, precum 
și pe terenurile nisipoase.

In privința refacerii viilor pe rod și 
a măririi productivității lor este nece
sar să se complecteze golurile cu 
marcote nedetașate de planta mumă 
și să se execute desfundatul parțial, 
concomitent cu administrarea de în
grășăminte organice și minerale. Dat 
fiind procentul ridicat de vii de hi
brizi, producători direcți, să se inter
zică plantarea lor în terenurile proprii 
culturii cerealelor.

Pentru realizarea sarcinii de a spori 
pînă în anul 1970 numărul de pomi la 
140.000.000 bucăți, care să dea o pro
ducție globală de 1.800.000 tone fructe 
— este necesar să se ia măsuri pen
tru extinderea suprafețelor de pepi
niere pomicole cîmpul III de la 330 
ha., cît există în anul acesta, la 800 
ha., începînd din anul 1961, astfel ca 
numărhl de pomi altoiți, produși în 
fiecare an, să crească de la 3.200.000

Pricepere, inițiativă, entuziasrr
(Urmare din pag. l-a) 

terenuri, aceasta fiind una din 
importantele căi de a spori 
cantitatea de produse agricole. 
Să stăvilim eroziunile prădalni
ce, să punem în valoare terenu
rile nisipoase din cîmpia Olte
niei, din nord-vestul ji sud- 
estul țării, să salvăm terenurile 
de la inundații, să desecăm fi 
să asanăm, zeci, sute de mii 
de hectare.

Iată un uriaș cîmp de 
muncă înflăcărată, rodnică, 
spre binele patriei, ce se des
chide tineretului. O înflăcărată 
pledoarie pentru a adăoga la 
suprafața arabilă a țării încă 
800.000 de hectare în următorii 
trei ani (300.000 de hectare în 
acest an) a făcut de la tribuna 
consfătuirii ministrul Agricul
turii și Silviculturii ,— tovară
șul Ion Coztna.

800.000 de hectare redate 
circuitului agricol ! Aceasta 
este o uriașă rezervă de creș
tere a bunăstării care așteaptă 
să fie pusă în valoare. Dacă 
ar fi cultivată cu porumb, la o 
producție medie de minimum 
1.500 kg. la ha. anual de pe a- 
ceastă suprafață am obține 
120.000 de vagoane porumb 
boabe.

Cu oîtăva vreme în urmă 
se anunța intr-unui din nu
merele ziarului nostru că ti
neretul ploeștean a pornit o 
largă acțiune patriotică pentru 
punerea în valoare de noi tere
nuri. Planurile lor îndrăznețe 
ne îndemnau să-i considerăm 
fruntași pe țară. Dar iată că de 
aici, de la tribună, ni s-au adus 

rin femei provenit din vaci cu mare 
producție de lapte, pentru a fi cres
cut în scopul măririi fermelor de 
vaci.

în scopul bunei orientări a acțiu
nilor de îmbunătățire a raselor, Mi 
nisterul Agriculturii și Silviculturii, în 
colaborare cu Academia R.P. Romb 
ne, să definitiveze hărțile zootehnice 
și să le aducă la cunoștința sfaturilor 
popuiare pentru aplicare.

Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii împreună cu sfaturile populare 
să organizeze tîrguri-expoziții de ani
male, precum și concursuri pentru cei 
mai destoinici crescători, cărora să li 
se acorde diplome și medalii.

Institutele de cercetări și de învă- 
țămînt, să-și orienteze cercetările fi
nind seama de nevoile și cerințele 
practicii creșterii animalelor.

In etapa actuală de transformare 
socialistă a agriculturii, gospodăriile 
agricole colective, folosind cadre 
bine calificate, au largi posibilități de 
a spori și îmbunătăți șeptelul, astfel 
îneît în următorii 2-3 ani să se aco
pere pe deplin nevoile oamenilor 
muncii, realizînd în același timp ve
nituri însemnate de pe urma crește
rii animalelor.

bucăți în 1958, la 10.000.000 bucăți, 
începînd din anul 1963.

Avînd în vedere că arbuștii fructi
feri, și îndeosebi căpșunii, intră re
pede pe rod, dau producții mari de 
fructe cu coacere timpurie, comisia re
comandă rîspîndirea acestor culturi 
î-n toate regiunile țării.

Comisia pentru problemele 
de îmbunătățiri funciare

Referent — tov. Gheorghe Umariu 

director general în Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii

Comisia pentru îmbunătățiri fun
ciare consideră că trebuie mobilizate 
toate forțele în vederea realizării sar
cinii trasate prin Directivele Congre
sului al II-lea al P.M.R. pentru a se 
ajunge pînă în anul 1960 la o supra
față arabilă de 10.500.000 ha.

De aceea, comisia recomandă ca 
pînă în anul 1960 să se introducă o 
evidență reală a terenurilor, să se 
facă o clasificare pe calități a pămîn- 
turilor, iar terenurile neproductive să 
fie delimitate, studiate și clasificate, 
astfel ca odată cu terminarea mă
surătorilor și inventarierii să se poată 
ști care din ele și prin ce lucrări pot 
primi o folosință mai productivă.

Comisia recomandă ca surse de spo. 
fire a suprafeței agricole: desțeleni
rea unor pășuni și fînețe naturale 
slab productive, în primul rînd din 
gospodăriile agricole de stat; recu
perarea pentru agricultură a tuturor 
terenurilor din lunca și Delta Dunării 
și luncile principalelor rîuri; defri
șarea cătinișurilor, a tufărișilpr și 
arboretelor rare, neeconomice sau 
nereușite, aflate pe terenurile fer
tile sau în luncile rîuri’lor; a- 
meliorarea terepgrilor nisipoase prin 
culturi de cîmp și mai ales prin plan
tații de -vii" și pomi; restrîngerea zo
nelor rezervate.în lungul căilor de co
municație, studiindu-se posibilitatea

noi vești și mai îmbucurătoare 
despre entuziasta inițiativă de 
a reda agriculturii noi tere
nuri.

Tinăra ingineră Maria Jiro- 
veanu din Oltenița socotea gos
podărește, că după cele 11.500 
hectare redate pînă acum agri
culturii și de pe cele 4.000 
hectare care vor fi puse în va
loare în prima perioadă a n' 
cestui an, printr-o luptă îndîr- 
jită a tineretului împotriva 
furiei apelor, se vor putea ob
ține anual 1.000 de vagoane de 
porumb și orez.

Zeci, sute de organizații 
U.T.M.,mii de tineri de pe tot 
întinsul patriei se preocupă azi 
de punerea în valoare a noi te
renuri agricole. Inițiativa pa
triotică a tinerilor ploeșleni 
nu mai este de mult un feno
men izolat. Tînărul Constantin 
Bela, secretarul utemiștilor din 
Eschibaba, raionul Babadag, 
ne spunea că numai anul trecut, 
prin astuparea șanțurilor și 
gropilor, prin scoaterea buturu
gilor, tinerii au redat gospodă
riei lor, .pentru a fi cultivate, 
10 hectare. în această primă
vară ei vor reda circuitului a- 
gricol încă șapte hectare de te
ren.

Se apropie clipa încheierii 
acestui rodnic schimb de expe
riență a fruntașilor din agri
cultura socialistă a țării noas
tre. Pe chipul fiecăruia se ci
tește bucuria că strădaniile lor 
au fost fructuoase, că întorși 
acasă vor avea ce povesti tova
rășilor de muncă.

La tribună urcă Tudose Vasi- 
liu, președintele sfatului popu

Pentru ridicarea productivii 
plantațiilor pe rod și a celor îmi 
trînite prematur este necesar să 
ducă o muncă susținută de introi 
cere și generalizare a lucrărilor 
îngrijire

★
In vederea lărgirii rapide a ba 

de producere a materialului sădit 
comisia apreciază ca necesar să 
organizeze pepiniere viticole și pit 
tații de port-altoi în sectorul coo 
ratist, punîndu-se un accent deosr 
pe organizarea de unități speciali?, 
în acest domeniu.

In vederea mecanizării lucrări 
în vii și livezi, comisia recomar 
ca S.M.T.-urile să fie dotate cu i 
laje necesare pentru lucrările de d 
fundat și amenajarea terenurilor 
pantă.

Comisia apreciază ca deosebit 
binevenită sarcina trasată în expui 
rea tovarășului Gh. GheorghiuH 
ca să se acorde credite gospodării 
colective și întovărășirilor situate 
incinta podgoriilor și în regiunile | 
micole în scopul înființării de ph 
tații noi de vii și livezi în masiv 
pentru procurarea de mașini și t 
laje viticole. Țăranii muncitori 
gospodării individuale sînt chemați 
se unească în unități cooperați 
pentru a folosi din plin ace 
avantaje.

Pentru apărarea plantațiilor de 
și pomi împotriva bolilor și dăuna 
rilor, organele M.A.S. și ale sfaturi 
populare trebuie să organizeze 1 
bine centrele de combatere a dău> 
torilor și bolilor.

In vederea stimulării interesu 
pentru cultura viței de vie și a por 
lor, comisia propune să se intensif 
propaganda în acest domeniu p 
organizarea unor manifestări, 
„Ziua sădirii pomilor“, „Sărbătoai 
culesului viilor“ „.Sfiiptămîna fruc 
lor“, precum și concursuri și expoz 
raionale, regionale și republicane p 
vind1 producția pomi-viticolă. Parti 
panților distinși la concurs să li 
acorde diplome, medalii și premii.

restituirii către agricultură a supra 
țelor respective.

Cooperativizarea complectă a ur 
raioane întregi a creat condiții r 
pentru organizarea teritoriului.

Comisia recomandă ca în raioan, 
complect cooperativizate să se exec 
te și lucrări de organizare interioa 
a teritoriului gospodăriei, pe baza : 
ionării producției agricole.

In vederea stăvilirii și prevenirii 
roziunii solului, este necesar ca A 
nisterul Agriculturii și Silvicultu: 
împreună cu comitetele executive . 
sfaturilor populare să întocmească 
plan concret, pe următorii trei a 
pentru stăvilirea eroziunilor și peni 
lucrările de îmbunătățiri funciare.

Principala cale pentru creșterea < 
prefețelor agricole, prin lucrări 
îmbunătățiri funciare, o constituie t 
trenarea maselor largi de țărani mi 
citori in astfel de acțiuni. Este ne< 
sar ca Ministerul Agriculturii și S 
viculturii și sfaturile populare să a 
gure asistența tehnică corespun? 
toare.

Toate terenurile amenajate să 
puse în producție pentru scopul 
pare ^u fpst amenajate.

Se recomandă să se studieze 
bilitatea extinderii suprafețelor in 
în următorii ani pînă la 100.000 i

lar al regiunii Constanța care 
dă citire chemării adresată de 
Consfătuire tuturor țăranilor și 
lucrătorilor din sectorul socia
list al agriculturii. Rod al bo
gatelor învățăminte desprinse 
din expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej și din cuvîntul 
vorbitorilor la Consfătuire — 
chemarea subliniază uriașele 
posibilități ce există pentru a 
ridica necontenit nivelul pro
ducției agricole, e un înflăcă
rat îndemn adresat fiecărui om 
al muncii de pe ogoare de r 
lupta cu devotament, cu con
știință patriotică, pentru a pu
ne in valoare nesecatele rezer
ve ale agriculturii, în scopul 
ridicării nivelului de trai al ce
lor ce muncesc, al întăririi e- 
conomice a patriei noastre.

După cuvîntul de încheiere 
rostit de tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. ma
rele Palat al sporturilor răsună 
de ovațiile și uralele adresate 
de cei 2.000 de participanți 
conducătorilor partidului și gu
vernului nostru.

Marea întîlnire a fruntașilor 
agriculturii socialiste a luat 
sfîrșit ! Ei vor duce în fiecare 
colț al țării, în îndepărtatul 
Maramureș, în mănosul Banat, 
la viticultorii moldoveni și la 
maiștri crescători de animale 
din Transilvania, experiență în
tregii țări și hotărîrea ca la vi
itoarea întîlnire să raporteze 
îndeplinirea programului trasat 
de această Consfătuire, succese 
și mai mari în înfăptuirea sar
cinii date da partid.



Festivalul elementelor fruntașe
din școlile de artă

A început să se desfășoare ta 
București cel de.al treilea festin 
val republican al elementelor 
fruntașe din școlile și institutele 
de arid.

Cm acest prilej au loc nume
roase manifestări cultural-ar- 
tlsticei un concert simfonic, 6 
concerta de muzică instrumentală, 
vocală șl muzică de cameră, 2 
spectacole de operă, un spectacol 
de balet, 2 spectacole de teatru ; 
de asemenea in cadrul festivalului 
se vor organiza expoziții ale ele
vilor și studenților de la școlile 
și institutele de artă, și care stnt 
deschise de la 7—21 aprilie 1958.

Festivalul se va Încheia cu un 
spectacol de gală, la care iși vor 
da concursul cele mai valoroase 
talente, depistate cu prilejul con
certelor și spectacolelor anterioa
re. Repertoriul prezentat în ca
drul programului festivalului cu
prinde lucrări de forme și genuri 
diferite: vor fi prezentate lucrări 
ale creatorilor clasici șl contem
poran] din țara noastră, precum 
și lucrări ale muzicienilor și dra
maturgilor universali.

E lesne de înțeles că o aseme
nea competiție interesează nu nu
mai pe cei ce activează în învăță- 
mîntul artistic, dar și pe toți cei 
ce lucrează în domeniul artei sau 
se devotează ei ca simpli spec
tatori.

Inițiat pentru prima dată în 
1956 de către Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii, ca o formă 
de activitate permanentă ce se 
desfășoară odată pe an, festivalul 
republican al elementelor frun
tașe din școlile și institutele de 
artă, are darul de a stîrni o pu
ternică emulație în rîndurile ele
vilor, studenților și profesorilor 
ce activează în învățămîntul ar
tistic. Cele două festivaluri ce au 
avut loc pînă în prezent au prile
juit un bogat schimb de experien
ță, contribuind la desfășurarea șl 
încetățenirea unui sistem de edu
cație artistică din ce în ce mai 
valoros și mai temeinic. Dezbate
rea rezultatelor concursului de 
către profesorii școlilor și institu-

telor de artă au dus la Îmbună
tățirea muncii pedagogice, la va
lorificarea celor mai bune tradi
ții ale școlii noastre în dome
niul formării viitoarelor cadre ar
tistice de interpreți și creatori.

Reunind laolaltă de la copiii ce 
se afiă în primii ani ai învăță- 
mîntului elementar pînă Ia stu
denții ce nu-i mai despart decît 
cîteva luni pentru a deveni pro
fesioniști, festivalul ne creează o 
imagine complectă despre însăși 
perspectivele de dezvoltare ale 
artei romînești. Festivalurile an. 
terioare au demonstrat din plin 
existența unor talente valoroase 
ce studiază în învățămîntul ar
tistic. Este demn de subliniat fap
tul că un număr de tineri partici
pant! la festivalurile republicane 
s-au făcut cunoscuțl peste gra
niță obținînd titluri de laureați 
ai diverselor concursuri interna
ționale ce au avut Ioc la Moscova, 
Geneva, Vercelli și Toulouse.

Astfel în ultimii ani au primit 
titlul de laureați și premH: la 
pian: Crimhilda Cristescu, de la 
Școala medie de muzică din Bucu
rești, Iudith Molnar de ia Școala 
medie de muzică din Cluj, Alexan
dra Zorleanu, de la Conservato
rul „Ciprian Porumbescu“; Ia 
vioară : Varujan Cozighian și Da
niel Podlovschi de la Conserva
torul „Ciprian Porumbescu“, Ște
fan Ruha, de la Conservatorul 
„Gh. Dima“, care a fost de curînd 
încununat cu premiul concursului 
„Ceaikovschi“ da la Moscova; 
la clarinet: Elisabeta Gregorian, 
de la Școala medie de muzică 
din București; la canto: Dan 
Iordăchescu, și Ladislau Konya, 
ambii de la Conservatorul „Ci
prian Porumbescu" din București-

Nu mai mici sînt succesele ob
ținute în domeniul teatrului de 
unii participanți la festivalurile 
republicane ale elementelor frun
tașe din școlile și institutele de 
artă. La concursul republican al 
tinerilor actori din teatrele dra
matice au fost distinși cu laurieri 
șt premii: Silvia Popovici și 
Constantin Rauțchi, de la Institu-

Tn laboratorul de avicultură studenții anului II al Facultății 
de agrozootehnic din București ascultă explicațiile asistentului 
VICTOR SEVERIN despre lucrările de incubație In incubatoare.

tul de Teatru „I. L, Caraglale" 
din București.

O caracteristică, importantă a 
festivalurilor republicane de care 
ne ocupăm o constituie faptul că 
el face parte integrantă din pro. 
cesul de învățămînt, constituind 
un mijloc eficace pentru stimula
rea calității muncii pedagogice și 
pentru îmbunătățirea permanentă 
a activității didactice. Anul acesta 
tema festivalului se axează pe 
îmbunătățirea repertoriului mu
zical și dramatic precum și a lu
crărilor de arte plastice, atît din 
punct de vedere a subiectelor pe 
care le tratează, cit și a realizării 
în interpretare și creație. Optarea 
pentru o asemenea temă e strîns 
legată de una din problemele 
cheie ale învățămintului nostru 
artistic. In instituțiile noastre de 
învățămînt artistic alegerea unui 
repertoriu de studiu de o înaltă 
valoare artistică și educativă for
mează obiectul unor largi dezba
teri de principiu. Concluziile ace
stor dezbateri au și început să 
fie puse în practică. Militarea 
pentru un repertoriu care să a- 
jute în chip activ la formarea 
profitului artistic, etic și cetățe
nesc al studentului, asigurînd 
totodată dezvoltarea tehnicii 
profesionale în chip ascendent 
a dus la îmbogățirea crite
riilor ce determinau alegerea re
pertoriului ta școlile de artă. A- 
ceste criterii vor prezida la se
lecționarea repertoriului concursu. 
lui ce se desfășoară la București. 
Alături de multe alte învăță
minte ce se vor desprinde 
din festivalul de anul ace
sta, se va putea formula un 
punct de vedere precis, desprins 
din însăși practica învățămîntu 
lui, cu privire Ia alegerea reper
toriului de studiu.

Iată de ce festivalul de anul 
acesta a fost primit de către șco
lile și institutele de învățămînt 
artistic, cu un sporit interes față 
de cele din trecut. In fiecare uni
tate de învățămînt artistic s-a 
muncit cu rîvnă și entuziasm 
pentru a aduce un aport cit mai 
pozitiv în cadrul festivalului. La 
această competiție sînt prezente 
școlile și institutele de artă, tri- 
mițindu-și cele mai capabile ele
mente să cucerească insigna fe
stivalului. In total vor participa 
peste 200 de elevi și studenți. 
Celor mai buni dintre ei li se vor 
acorda de către juriul festivalu
lui diplome de onoare.

Festivalul — cîteva zile de 
emoție maximă pentru parti
cipanți și pentru dascălii lor. 
Căci la sfințitul acestor zile 
începe „marele examen“ ți
nut nu într-o sală de curs în fața 
unei comisii cu figuri bine cu
noscute, ci într-o sală de specta
col în fața publicului. „Marele 
examen " va cerne și anul acesta 
valorile artei romînești ce se află 
încă în stadiul de formare, de- 
monstrînd odată in plus bogăția 
și multilateralitatea tinerelor 
noastre talente artistice.

GEORGE DEM. LOGHIN 
Decan al Facultății de Tea
tru din Institutul de Artă ■ 
teatrtală și Cinematografică 

„I. L. Caragiale“

TRA
nu au
Competiția marilor surprize, tn. 

trecerea fotbalistică care nu ține 
seamă de categoria echipelor, de 
„cartea lor de vizită“ și care n-are 
preferințe pentru A. B sau C, 
a împlinit In acest an, 20 de edi
ții. Această tradițională Cupă a 
surprizelor ne-a oferit duminică 
partide de mare atracție, care au 
plăcut, au emoționat și au surprins. 
Cedlnd o duminică Cupei, cam
pionatele divizionare de fotbal au 
fost departe de a oferi o vacanță 
echipelor și spectatorilor. Forma
țiile din prima categorie a țării, 
minus Petrolul Ploești șl C.C.A. 
care au luat clte un galop de să
nătate, au trebuit să facă apel 
la toate posibilitățile și experiența 
lor pentru a trece mai departe.

„16"-imile au fost bogate în go
luri : 58. Dintre acestea un nu
măr de 41 constituie opera învin
gătorilor iar 17 au fost înscrise 
de învinși. Un număr de 4 partide 
au avut nevoie de prelungiri șl 
totuși au mai rămas 4 formații 
dintre care o echipă din categoria 
A — Jiul Petroșani și trei din cate, 
goria B: C. F. R. Tr.-Severin, 
C.F.R. Iași și Dinamo Bîrlad care 
n-au reușit tn cele 120 de minute 
de foc să-și tranșeze rivalitatea;

Cupa R. P. R. Ä îX-a ediție a „Criteriului mondial da »crimă

D 1111 L E
fost dezmințite
* 58 de goluri marcate * 6 echipe mai au

emojii * Performanța Petrolului 11-0

pentru ele, 16-imile nu s-au în
cheiat. Va mai trebui să se joace 
meciul între U.T.A. și Minerul — 
Lupeni amtnat datorită turneului 
peste hotare al arădenilor. Deci, 
din cele 30 de formații care pînă 
duminică mai sperau să se califice 
mai departe, au mai rămas în 
cursă 8 echipe de categoria A, 4 
formații din categoria B și o sin
gură echipă din categorip C. Ră- 
mine să vedem care vor fi cele
lalte ' echipe care vor intra In 
8-imile Cupei R. P. R.

Din convoiul echipelor din ca
tegoria „A" care au intrat dumi
nică in luptă, două echipe au fost 
„torpilate" chiar pe linia startu
lui. Dinamo București a fost scoa. 
să din luptă de către „Farul" Con
stanța, liderul seriei a Il-a a cate
goriei „B". Bucureștenii se pre
zintă îngrijorător de slab: ei au 
înregistrat cea de a treia înfrîn- 
gere consecutivă din acest sezon.

M e ta Iu r giștii 
de la »23 August"
la un pas de

AGENDA 
campaniei AGRICOLE 

de PRIMĂVARĂ
(Urmare din pag. l-a)

în bune condițiuni a lucrărilor din 
campania agricolă de primăvară.

tn timp ce întovărășiții așteaptă 
sfaturile și sprijinul tovarășei Do
rina Popa, ea își vede mai mult 
de treburile personale. Și sînt de 
îns&mîufat cu culturi din prima 
urgență peste 500 hectare. Timpul 
nu așteaptă. Campania de primă
vară este cea mai scurtă campa
nie agricolă a anului !

★
Atelierul Gostat Brăila trebuia 

să repare pentru G.A.S. Foltești 
un număr de 10 tractoare. Au re
parat însă numai șapte. Reparat, 
este un fel de a spune, pentru că 
după două zile de funcționare, 
cinci tractoare au „amuțit’1 din 
nou. Credeți că le-au fcrțat tine
rii mecanizatori de la G.A.S. Fol>- 
tești ? Da de unde. Au rămas 
chiar grozav de mirați fiindcă 
la patru din cele cinci tractoare 
cu pricina au găsit segmenții 
montați greșit.

Poate că inginerul I. Rusu, din 
serviciul controlului tehnic al a- 
telierului Gostat Brăila ar putea 
lămuri acest mister, dar cu fapte, 
pentru că tinerii mecanizatori de 
la G.A.S, Foltești nu pot ara și 
însămînța cu justificări. Pentru 
ei, timpul pierdut cu revizuirea 
celor cinci tractoare d'efecte în
seamnă o întîrziere serioasă a lu
crărilor din campania agricolă de 
primăvară și eforturi deosebite 
pentru recuperarea acestei întîr- 
zieri.

M. SPIRIDON

★

tn actuala campanie agricolă, 
făranii colectiviști, întovărășiți,

toți lucrătorii din agricultură, ti
neri și virstnici, din raionul Vidra, 
regiunea București, au efectuat o 
serie de lucrări. Astfel, au fost 
grăpate 1126 hectare însămințate 
cu culturi de toamnă, au fost con
diționate 111 tone de sămânță și 
s-au schimbat la bazele de recep
ție 2.250 tone de diferite boabe. 
Pînă acum au fost efectuate ară
turi pe o suprafață de peste 1.750 
hectare. în aceste acțiuni s-au evi
dențiat gospodăria colectivă din 
Cringuri, întovărășirea „23 August“ 
din comuna Ștubei-Orăști și gospo
dăria de stat din Grădiște. Organi
zațiile U.T.M. din aceste unități 
agricole socialiste au mobilizat u- 
temiștii și tinerii . la toate lu
crările.

Dar, cu aceste cîteva „flori“ ră
sărite pînă acum în raionul Vi
dra, nu se face primăvară. Spu
nem aceasta deoarece raionul Vi
dra a rămas mult în urmă în ceea 
ce privește situația însămînțărilor. 
în această campanie în întreg ra
ionul trebuie însămințate cu dife
rite culturi 42.683 hectare. Pînă 
la 5 aprilie însă abia au fost în- 
sămmțate 1.161 hectare cu dife
rite culturi din epoca întiia.

Această situație se datorește în- 
trucîtva și timpului nefavorabil 
din ultima vreme. Principala vină 
însă a au sfaturile populare 
comunale, sfatul popular ra
ional, conducerile unităților so
cialiste precum și organizațiile 
U.T.M. Au existat și zile bune de 
lucru, dar țăranii muncitori n-au 
fost mobilizați să iasă pe cimp, 
n-a existat o preocupare din par
tea tuturor forurilor competente 
pentru folosirea chibzuită a fie
cărei ore optime de muncă. în co
muna Comana de pildă, (președin
tele sfatului popular, Vasile Lup-

șa) pînă la data de 4 aprilie abia 
a fost realizat 10 la sută din tota
lul lucrărilor gricole de primăva
ră. Organizației U.T,M. pe comu
nă, care cuprinde un mare număr 
de utemiști îi revine o mare răs
pundere în efectuarea la timp a 
însămînțărilor. Dar comitetul 
U.T.M. (secretar Nicu Dărășteanu) 
nu se preocupă de mobilizarea ti
nerilor la muncile agricole. Pla
nul de muncă al organizației e 
rupt de activitatea pe care ar tre
bui s-o desfășoare tinerii în cam
panie. Aceeași nepăsare o manifes
tă și comitetele U.T.M. din comu
nele Frumușani, Copăceni, Vidra 
și altele.

Activiștii comitetului raional 
U.T.M. poartă, de asemenea, o 
mare vină. E drept că, în frunte 
cu primul secretar, ei merg des 
pe teren. Se ocupă de toate pro
blemele, numai de activitatea 
practică a utemiștilor în această 
campanie agricolă, nu. De altfel ei 
consideră că numai sfaturile popu
lare trebuie să se ocupe de situa
ția însămînțărilor și că organiza
țiile U.T.M. n-ar avea un rol im
portant. Lucru complect neadevă
rat. Dacă organizațiile U.T.M. ar 
fi desfășurat o largă activitate a- 
gitatorică în rindul tinerilor, raio
nul Vidra nu rămînea atît de mult 
în urmă cu însămînțările. Timpul 
nu așteaptă. Vremea e destul de 
înaintată și în aceste zile trebuie 
mobilizate toate forțele pentru 
executarea arăturilor și însămînță
rilor. Organizațiile U.T.M., comi
tetul raional U.T.M. sînt datoare 
să mobilizeze activ pe toți tinerii 
din comunele și satele raionului, . 
pentru ca aceștia să iasă neîntîr- 
ziat pe cîmp și să folosească din 
plin fiecare minut bun de lucru. ]

N. BARBU I

Pe stadionul • „Di
namo“ din Capitală, 
o echipă modestă a 
reușit să-i uimească 
pe spectatori pînă în 
minutul 90. Urmă- 
rindu-i pe fotbaliștii 
de la „23 August-Ti- 
tani“ am avut im
presia că am mai 
văzut o echipă cu 
vreo doi ani de 
zile în urmă „lu- 
crînd“ în același mod. 
Suporterii Progresu
lui erau optimiști : 
reintra Ozon și deci 
fantezia acestuia urma 
să deschidă drum li
ber spre poarta celor 
de la Titani. După 5 
minute de joc ni
meni nu se mai în
doia că Progresul va 
cîștiga, relativ comod 
această partidă. E 
drept Dinulescu des
chisese scorul în mi
nutul 5. Dar peste 
trei minute era 1—1 
apoi 2—1,2—„2,2—3, 
3—3, 4 —'3, 4—4 și 
după 89 de minute 
5-—4. După cum ve
deți echipa de Ia 
„23 August“ a jucat 
de la egal la egal cu 
Progresul București 
în formația căreia au 
fost prezenți jucători 
experimentați ca Știr, 
bei, Oaidă, Mateianu, 
Ozon. Cazul echipei 
„Titani 23 August“ 
oare a reușit ca timp 
de 89 de minute să 
provoace mari emoții 
Progresului și supor
terilor săi e deosebit 
de interesant. E

drept, poate că at
mosfera, temperatura, 
cadrul creat de Cupa 
R.P.R. a dat un „atu“ 
în plus metalurgiști- 
lor, dar în nici un caz 
nu putem explica 
comportarea admira
bilă a fotbaliștilor

Note 
de spectator

de Ia „Titani“ numai 
prin prizma tradițio
nalelor surprize ale 
Cupei R.P.R.

La sfîrșitul partidei 
mi-a fost clar faptul 
că jocul pe care l-au 
prestat fotbaliștii e- 
chipei „Titani“ avea 
o asemănare izbitoa
re Cu jocul cu care 
ne delecta prin 1956 
Progresul C.P.C.S. și 
apoi juniorii din re
prezentativă. „Mîna“ 
Ini Botescu s-a văzut 
de departe, deși el 
nu antrenează direct 
această echipă, ci 
doar ajută pe antre
norul Bălănescu, care 
merită de asemenea 
toate laudele. „Ti
tanii“ s-au apărat 
foarte corect. De ase
menea, atacul era 
pregătit extrem de 
meticulos în propria 
jumătate de teren. 
Poate că unor spec
tatori li s-a părut i- 
nutilă acea țesătură 
de pase premergătoa-

victorie
re atacului. Fotbaliștii 
metalurgiști reușeau 
în acest mod să-i 
scoată pe cei de la 
„Progresul“ <lin dis
pozitivul lor de apă
rare, să-i dezoriente
ze și apoi urma un 
atac fulgerător, con
ceput cu multă fan
tezie și caracterizat 
printr-o uimitoare o- 
mogenitate. De multe 
ori aveam impresia 
că mingea parcă 
este... „teleghidată“. 
Fotbaliștii de la „Ti
tani“ știau să se 
„găsească“ chiar și în 
situațiile grele ; pa
sele lor erau așa de 
neprevăzute și totuși 
cu adresa atît de 
exactă, îneît de
vine clar faptul 
că echipierii de la 
„23 August“ se cunosc 
foarte bine între ei. 
Astfel, punctul cel 
mai tare al jucători
lor metalurgiști a 
fost plasamentul. Și 
acest lucru îl socotim 
legat de felul în care 
ei își cunosc posibi
litățile ca și particu
laritățile fiecăruia 
dintre ei. Păcat că a- 
ceastă echipă a ce
dat tocmai în ultimul 
minut de joc; văzînd 
că a venit minutul 
90, mefalurgiștii au 
avut un moment de 
relaxare — intrau în 
prelungiri și cine 
știe... Aceasta însă 
le-a fost fatal.

M. ZONIS

Eliminați din Cupă, în campionat, 
aflațl in zona retrogradării, dina- 
moviștii iși vor sărbători un de
ceniu de la înființare în condiții 
destul de neplăcute.

Echipa care a rămas să repre
zinte categoria „C" mai departe, 
Gloria Bistrița a întrecut destul 
de comod pe C.S. Tg.-Mureș cu 
5—2. Victoria celor din Bistrița nu 
constituie după părerea noastră o 
deosebită surpriză. Atunci ctnd 
joacă în deplasare mureșenii nu 
mal sînt atît de „periculoși", iar 
Gloria Bistrița, este o echipă care 
probabil va intra în „B".

Petrolul Ploești a reușit o per
formanță cu care nu se poate min
ări nimeni la noi în ultimul timp. 
A marcat 11 goluri într-o singură 
partidă fără să primească nici 
unul. La Ploești C.C.A. a marcat 
7 goluri și a primit 1. Flacăra 
Moreni n-a constituit un obstacol 
pentru militarii bucureșteni care 
au jucat fără Apolzan și Alexan- 
drescu, dar cu Cepulschi și Con. 
stantinescu; ultimul a înscris de 
altfel 4 goluri. Rapid București, 
Știința Timișoara, Dinamo Cluj, 
abia, abia au reușit să termine 
victorioase. La București jucă
torii de la Progresul au cîștigat 
partida cu „23 August Titani" de- 
abia in minutul 90. Dar așa cum 
scria un confrate, Progresul a ob
ținut victoria iar „Titanii" aplau
zele. In rest rezultate mai mult 
s.au mai puțin așteptate și în con
cluzie 16-imlle „Cupei R.P.R." au 
fost bine venite pentru că i-au for. 
(al pe cei din A să se „întindă" 
pentru a nu gusta din cupa înfrin. 
gerii.

al tineretului“ a luat sfîrșit

Ultimii campioni: CERNICOV 
(U.R.S.S.) la spadă 

și HORVATH (R.P. Ungară) 
la sabie

Aseară, tlrzlu într-o atmosferă entuziastă a fost coborît steagul 
celei de a IX-a ediții a „Criteriului mondial de scrimă al tine
retului". După patru zile de pasionante lupte sportive, întrece
rile acestei mari competiții tinerești, la care au asistat circa 15.000 
de spectatori, au luat sfîrșit.

Lupta pentru cucerirea înaltelor titluri puse în joc a fost admi
rabilă. La ea au participat plini de combativitate și deosebit de 
bine pregătiți 143 de trăgători din 16 țări. Și cum era normal, 
într-o oompetiție dedicată tinerilor în plină formare, surprizele 
n-au lipsit., Ori cum însă, cei mai buni au învins.

Dar să revenim la cea de a treia 
zi a întrecerilor, proba de spadă. 
Pe scurt, proba ar fi caracteri
zată într-un singur cuvînt: exce
lentă. Și asta nu numai prin spec
tacolul de valoare tehnică ridi
cată ci și prin frumusețea asaltu
rilor, prin lupta asiduă a spada
sinilor. Și — poate ca să fie în 
ton cu precedentele întreceri, pro
ba de spadă, n-a fost lipsită nici ea 
de surprize. Prima surpriză ar fi 
aceea a învingătorului, sovieticul 
Valentin Cernicov, o mare reve
lație a întrecerilor. Era unul din
tre cei mai puțin cotați în luptă 
și a cîștigat proba în mod clar.

Cîștigătorul de anul trecut de 
la Varșovia, al „Criteriului“, po
lonezul Jery Wojciechowski — și 
favoritul numărul 1 — a trebuit 
să se mulțumească doar cu lo
cul 7. Al doilea pretendent al 
primul loc, italianul Gianluigi 
Saccaro a ocupat și el locul 3. 
Francezul M. Jeaneau, a ajuns 
pe locul doi, la egale victorii cu 
alți trei concurenți.

Tn ceea ce privește reprezen
tanții noștri, am putea spune că 
mezinul „Criteriului“, Adalbert 
Gurath s-a comportat admirabil. 
El s-a calificat pentru turneul fi
nal, dispunînd în baraj de unul

Zi de vacanță... 
la „bazinul de înot“

8—11 ani), în timp ce o bună parteDe cîteva zile elevii stnt tn va
canță. Și cum oare pot fi petrecute 
mai interesant zilele vacanței dacă 
nu pe terenurile sau tn sălile de 
sport. Intr-o excursie la munte sau 
pentru cei din provincie într-o ex
cursie la... București. Mai ales a- 
tunci cînd este vorba de o depla
sare oficială pentru o întrecere în 
bazinul acoperit Floreasca.

„Drumeții veseli“ sînt de data 
aceasta elevii înotători ai orașu
lui Cluj. Ei s-au întîlnit timp de 
două zile cu elevii înotători din 
orașul București, în oadrul com
petiției „Cupa vacanței de primă
vară pentru școlari“.

Chiar din primele probe desfășu
rate sîmbătă, bucureștenii s-au 
dovedit mal bine pregătiți, reușind 
să acumuleze un punctaj Impre
sionant pentru configurația clasa
mentului final dintre cele două re
prezentative, Pînă la cea din ur
mă probă bucureștenii și-au con
solidat superioritatea reușind să-și 
depășească adversarii cu 92 de 
■puncte: scor final 167—75. Astfel 
„Cupa vacanței de primăvară“ a 
revenit înotătorilor școlari din 
București.

Disproporția aceasta de puncte a 
fost posibilă deoarece din cele 20 
probe ale întîlnirii înotătorii bucu- 
reșteni au cucerit 17 victorii. De 
bună seamă evoluția gazdelor, care 
a entuziasmat prjntr-o pregătire 
minuțioasă, a avut aici primul cu- 
vînt. Deși învinși, înotătorii clu
jeni au lăsat o impresie frumoasă 
și mai cu seamă ne-au creat posi
bilitatea să întrevedem serioase 
elemente promițătoare pentru vii- 
toarea lor dezvoltare. Un singur 
amănunt: majoritatea înotătorilor 
oaspeți sînt foarte tineri (între

dintre bucureșteni au depășit cu 
2—3 ani această vîrstă. Adăugați 
și la unii și la ceilalți talent și 
sîrguință și vom vedea perspec
tive frumoase natației noastre.

In sfîrșit o notă bună organiza
torilor acestei întreceri : Direcția 
de specialitate din Ministerul Cul
turii și Invățămîntulul și Federa
ția romînă de matație.

dintre favoriți — polonezul Boh- 
dan Gonsior. Și în finală — deși 
s-a clasat pe locul 9 — compor
tarea sa a stîrnit aplauzele între
gii săli. (In finală a întrecut în- 
tr-un asalt strălucit pe sovieticul 
G. Kastov clasat pe locul 4).

Vorbind despre Gurath, cunos
cutul specialist internațional, 
francezul René Mercier spunea :

— Ii prevăd un viitor de cam
pion mondial...

Adalberth Gurath are într-ade- 
văr talent. Deocamdată îi lipsește 
însă rutina marilor concursuri și 
nu stăpînește încă întreaga gamă 
a tehnicii spadei.

In ceea ce privește proba de sa
bie, desfășurată ieri seară, în ul
tima zi a întrecerilor, aceasta a 
avut o desfășurare oarecum scon
tată. Maghiarul Zoltan Horvath 
și-a adjudecat în mod autoritar 
victoria : 7 victorii ! (De remar
cat că în turneul final el n-a 
pierdut niciun asalt).

Locurile următoare în clasa
mentul final au fost ocupate — 
la număr egal de victorii — 4 — 
însă ținîndu-se seama de tușave- 
raj — de 2. C. Arabo (Franța), 
3. M. Vecchione (Italia), 4. P, 
Bachony (R. P. Ungară), 5. J. 
Mavlekhenov (U.R.S.S.).

Reprezentanții noștri, compor- 
tîndu-se oarecum sub valoarea 
lor reală, au fost eliminați d:n 
lupta pentru primele locuri : N. 
Ghilezan și E. Aruș în sferturi, 
iar Rohoni Ladislau în semifina
lele probei.

La sfîrșitul întrecerilor S. Ba- 
rany a înmînat Alexandrei Zabe- 
lina (U.R.S.S.) cupa Challange 
oferită de Comitetul Olimpic Ro- 
mîn pentru națiunea care a obți
nut numărul cel mai mare de 
puncte. In clasamentul pentru a- 
ceastă cupă, U.R.S.S. a totalizat 
55 puncte. Urmează apoi în ordi
ne R. P. Ungară cu 34 puncte. 
Franța cu 30, Italia cu 26 și R. 
P. Romînă cu 20 de puncte.

AL. PINTEAV. R.

Azi ultima zi în Capitală 44 939 lei 
de la concursul anterior reportați pentru categoria I-a
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PROLOG: un la
căt. Pretențiile exoti
ce îi lipseau. Era un 
lacăt modest din fa
milia celor ce împo
dobesc vitrinele „Fe- 
rometalurilor“, doar 
împovărat cu un 
strat de rugină- 
semn al virstei care 
nu iartă. In ciuda 
modestiei sale, la
cătul acesta a produs 
senzație. De vină a 
fost... fila din calen
dar (era duminică 1) 
și vremea ce ne

îmbia pe terenurile 
de sport. Intîntplarea 
ne-a condus pe calea 
Plevnei. Inscripția de 
pe o firmă ni s-a a- 
dresat ca o invitație: 
„Constructorul —•
baza sportivă I.P.C.“ 
Dar la poartă ne-a 
oprit.., lacătul. Cel 
modest, împovărat de 
rugină.

Actul I. Poate e- 
xistă o altă intrare ? 
Dilema, fără să fie 
hamletiană, am rczol-

vat-o înconjurînd gar
dul de lemn. Și n-am 
regretat. Am găsit o 
intrare. E drept, prin 
gardul desfăcut, dar 
am pătruns pe te
ren...

Actul II ? Nu : UN 
ACT ÎNGROZITOR. 
Unde am nimerit ? 
O clipă am rămas pi
roniți locului. Nu ne 
venea să credem. 
Priveliștea era înfri
coșătoare, Două pa
nouri de baschet iși 
profilau triste si-

luietele peste maldă
rele de seînduri, pie
tre și gunoaie care 
acopereau terenul. 
Tribunele de lemn 
suferiseră cumplite 
avarii și cu greu mai 
sugerau trecuta lor 
folosință. Totul era 
răvășit de parcă un 
taifun s-ar fi ambi
ționat să „mîngîie“ 
baza sportivă din ca
lea Plevnei. Un ziar 
sportiv vechi, uitat

printre scânduri, pă
rea singura mărturie 
a unor preocupări 
sportive. Dar nu... 
Urme de zgură a- 
minteau nostalgic ve
chi pasiuni sportive. 
In rest — ruine...

Epilogul așteptăm 
să-1 „scrie“ cei în 
drept..

Fotoreportaj de M. 
RAMURA și E. CSI- 
KOȘ.



Vizita delegației guvernamentale Puternicul ecou mondial al hotărfrii
a R. P. Romîne în R. P. Chineză

Președintele Mao Țze-dun â primit 
delegația guvernamentală a R.P.R.

Semnarea declarației comune
romino-chineze

Sovietului Suprem al U.R.S.S.
încetarea experiențelor —

UHAN 6. De la trimisul spe
cial Agerpres : In ziua de 5 apri
lie, Mao Țze-dun, președintele 
Republicii Populare Chineze, a 
primit pe Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romine, Emil 
Bodnăraș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Avram Bunaciu, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Romine și Theodor Ruden- 
co, ambasadorul R. P. Romine ia 
Pekin, membri ai delegației gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Romine care se află in vizită 
de prietenie în marea țară prie
tenă.

La întrevedere au fost de ase
menea de față Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat, Van Jen- 
țzun, prim secretar al Comitetului 
provinciei Hubei al Partidului 
Comunist Chinez, Cijuan Ti-se, 
guvernatorul provinciei Hubei, Lin 
Hui-nun, primarul orașului Uhan, 
precum și Cian Ven-țzian, locții
tor al ministrului Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze, și Ke 
Bo-nian, ambasadorul R. P. Chi
neze la București, care însoțesc 
delegația guvernamentală a R. P. 
Romîne in vizita pe care o face 
în Republica Populară Chineză.

PEKIN 7. — De la trimisul 
special Agerpres.

Luni după-amiază a avut loc 
Ia Pekin solemnitatea semnării 
declarației comune romîno-chi- 
neze. Declarația a fost semnată 
din partea romînă de tovarășul 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P.R., iar 
din partea chineză de tovarășul 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de stat al R.P. Chineze. Au fost 
de față tovarășii: Emil Bodnă-

raș, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Avram Bunaciu, 
ministrul Afacerilor Externe, 
Theodor Rudenco, ambasadorul 
R.P. Romîne la Pekin, membri ai 
delegației guvernamentale a R.P. 
Romîne, Pîn De-huai și Cen I, 
locțiitori ai premierului Consiliu
lui de stat, Si Cijun Sian, se
cretar general ai Consiliului de 
Stat, Cian Ven-țzian, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe și 
Ke Bo-nian ambasadorul Chinei 
la București.

primul lucru ce trebuie făcut
Ancheta întreprinsă de un ziar, italian

Recepția oferită de ambasadorul R.P.R.la Pekin
PEKIN 7. De la trimisul spe

cial Agerpres. Luni seara, în 
preziua plecării din orașul Pekin 
a delegației guvernamentale a 
R.P. Romîne, ambasadorul R. P. 
Romîne în R.P. Chineză a oferit 
o recepție în saloanele Hotelului 
Pekin. Au luat parte premierul

★

Consiliului de Stat Ciu En-lai, Cen 
Iun, Cen I, Ni lun-cijen locțiitori 
ai premierului Consiliului de Stat, 
Li Ci-sen, Pîn Cijen și Cen Țien, 
vicepreședinți ai Comitetului Per
manent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chi-

★

Cuvintarea tovarășului Chivu Stoica

nă, membri ai guvernului, repre
zentanți ai partidelor democrati
ce și organizațiilor obștești.

Au participat de asemenea 
membrii delegației guvernamen
tale a R.P. Polone condusă de 
Piotr Iaroszewicz, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, precum

★

Cuvintarea tovarășului Ciu En-lai

și șefii misiunilor și membri ai 
corpului diplomatic.

In timpul recepției care s-a 
desfășurat într-o atmosferă deo
sebit de caldă și prietenească, 
tovarășii Chivu Stoica și Ciu 
En-lai, au rostit cuvîntări.

★

PREMIERUL BIRMANIE! 
salută hotărîrea 
Uniunii Sovietice

Tovarășe premier al Consiliu
lui de Stat,

Tovarăși și prieteni,
Aș vrea în primul rind să re

lev deosebita bucurie ce ne-o 
prilejuește zi de zi vizita in țara 
dv., contactul cu constructorii en
tuziaști ai Chinei noi. In cursul 
acestei vizite am putut cunoaște 
multe din realizările importante 
ale Chinei populare. Ceea ce a 
realizat poporul chinez, în puținii 
ani care au trecut de la procla
marea republicii populare, în do
meniul transformărilor socialiste, 
in dezvoltarea industriei, agri
culturii, științei și tehnicii, stâr
nește admirația întregii omeniri 
iubitoare de pace și progres. Noi 
vă urăm în numele întregului po
por romin să cuceriți izbinzi tot 
mai mari în măreața operă de 
transformare a Chinei într-o mare 
putere industrială socialistă. In- 
găduiți-mi totodată să exprim 
profunda noastră satisfacție pen. 
tru prilejul de a ne fi întâlnit cu 
președintele Mao Țze-dun, cu dv., 
tovarășe premier, precum și cu 
alți eminenți oameni de stat ai 
R.P. Chineze. Cu aceeași satis
facție constatăm că convorbirile 
avute cu conducătorii Chinei 
Populare au fost cordiale și rod
nice. Aceste convorbiri au arătat 
că țările noastre sînt hotărîte să 
dezvolte continuu relațiile de 
prietenie și colaborare dintre ele. 
Legăturile trainice multilaterale 
politice, economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale romîno-chineze, 
constituie o contribuție la reali
zarea marilor țeluri ce animă 
deopotrivă popoarele noastre — 
construirea socialismului în țări- 
Ie noastre, lărgirea colaborării 
internaționale, apărarea păcii.

Convorbirile avute au vădit de 
asemenea deplina noastră unitate 
de vederi în ce privește proble
mele politice actuale. Țările noa
stre sînt ferm hotărîte să-și dea 
întreaga contribuție la întărirea 
unității lagărului socialist, in 
frunte cu Uniunea Sovietică. Uni
tatea lagărului socialist consti
tuie chezășia desfășurării cu suc
ces a operei de construcție so
cialistă in țările care-1 alcătu
iesc, reazimul păcii și securității 
tuturor popoarelor.

Convorbirile dintre noi au o- 
glindit totodată atașamentul de 
nezdruncinat al țărilor noastre

față de principiile coexistenței 
pașnice cu toate țările, indiferent 
de orînduirea lor socială, voința 
noastră comună de a contribui la 
destinderea încordării internațio
nale, la rezolvarea prin mijloace 
pașnice, prin buna înțelegere, a 
problemelor internaționale. Toc
mai pentru aceste motive guver
nele țărilor noastre sprijină cu 
fermitate convocarea conferinței 
la nivel înalt, propusă de Uniu
nea Sovietică. Pentru o astfel 
de întîlnire se pronunță tot mai 
multe state iubitoare de pace, 
precum și cercuri tot mai largi 
ale opiniei publice mondiale. 
Una din cele mai actuale și ur
gente probleme ale zilelor noa
stre, a cărei soluționare este ce
rută imperios de marea majori
tate a omenirii, este aceea a în
cetării experiențelor cu arma nu
cleară.

Noi salutăm ca pe o mare con
tribuție la realizarea acestui o- 
biectiv, la Înlăturarea primejdiei 
unui război atomic, la întărirea 
păcii, hotărirea de uriașă însem
nătate a Uniunii Sovietice de a 
înceta în mod unilateral experien
țele cu orice fel de arme atomice 
și cu hidrogen.

Țările noastre sprijină cu hotă- 
rîre lupta anticolonialistă a po
poarelor care vor să-și cucerească 
sau să-și consolideze independen
ța națională.

Poporul romîn apreciază în 
mod deosebit politica externă iu
bitoare de pace a R. P. Chineze, 
care promovează consecvent prin
cipiile coexistenței pașnice și ale 
colaborării internaționale. Cresc 
necontenit prestigiul și influența 
în lume a Chinei Populare — 
mare putere mondială — și nici 
un fel de manevre ale cercurilor 
potrivnice destinderii nu vor pu
tea diminua rolul tot mai însem
nat al țării dv în menținerea și 
întărirea păcii generale.

Ridic paharul pentru marele 
popor chinez și continua înflori
re a patriei sale, pentru prietenia 
veșnică dintre popoarele romîn și 
chinez, pentru unitatea de ne
zdruncinat a marii familii a ță
rilor socialiste, pentru triumful 
cauzei păcii, in sănătatea preșe
dintelui Mao Țze-dun, a premie
rului Ciu En-lai, a celorlalți con
ducători ai poporului chinez, în 
sănătatea dv a tuturor.

Dragă tovarășe președinte Chi- 
vu Stoica, dragi tovarăși din de
legația guvernamentală romină, 
dragă tovarășe ambasador, to
varăși și prieteni,

De opt zile se află în țara 
noastră intr-o vizită prietenească 
delegația guvernamentală a R. P. 
Romîne, condusă de tovarășul 
Chivu Stoica. In acest scurt timp, 
delegația a vizitat cu entuziasm 
neobosit cîteva din orașele, fabri
cile, cooperativele agricole, locu
rile pitorești și monumentele isto
rice ale țării noastre. Membrii de
legației au avut întâlniri cordiale 
cu oamenii muncii din Pekin șl 
alte părți ale țării noastre. Aceas
tă activitate prietenească a dele
gației a lăsat poporului chinez 
impresie adincă și de neuitat.

In numele guvernului și poporu
lui chinez vreau să le mulțumesc 
încă odată din inimă pentru ma
rea contribuție pe care au adus-o 
la cauza întăririi continue a 
prieteniei frățești dintre cele două 
popoare ale noastre.

In ultlmile două zile, conducă
torii guvernelor celor două țări 
ale noastre au avut convorbiri 
sincere și cordiale. Pe baza aces
tor convorbiri, în cursul acestei 
după-amieze a fost semnată de
clarația comună a guvernelor 
noastre. Atît convorbirile, cit și 
declarația, demonstrează din plin 
că guvernele țărilor noastre au 
puncte de vedere identice asupra 
problemelor actuale internaționa
le Importante, asupra întăririi 
continue a solidarității și colabo
rării țărilor socialiste și a rela
țiilor de intr-ajutorare dintre ță
rile noastre. Ca și poporul romîn, 
poporul chinez va continua să 
depună eforturi neobosite pentru 
cauza noastră comună, a apărării 
păcii mondiale și a construirii so
cialismului.

Delegația guvernamentală a 
R. P. Romine va pleca în curind 
pentru a vizita provinciile noas
tre din Nord-Est, iar după aceea 
va face o vizită prietenească in 
R. P. D. Coreeană și R. P. Mon-

golă. Sintem ferm convinși că vi
zitele pe care le veți Întreprinde 
in aceste două țări frățești, ca și 
vizitele dv in R. D. Vietnam, și 
in țara noastră vor fi Încununate 
și ele de un succes deplin. Cauza 
marii noastre familii, a țărilor 
socialiste va înflori cu siguranță 
din zi in zi și se va dezvolta și 
pe mai departe.

Scumpe tovarășe Chivu Stoica,
Această vizită a dv va constitui 

un jalon nou in relațiile de prie
tenie intre țările noastre, relații 
ce se dezvoltă pe zi ce trece. Po
porul chinez nu va uita niciodată 
faptul că tocmai in momentul 
cînd întregul nostru popor s-a 
avintat plin de încredere cu pași 
hotăriți și energie revoluționară 
la realizarea principiului „mai 
mult, mai bine, mai repede șl mai 
economicos“, dv ne-ați adus me
sajul de prietenie frățească al 
poporului romîn față de poporul 
nostru șl încurajarea și sprijinul 
său Ia cauza operei noastre de 
construcție.

Tovarăși și prieteni, propun să 
ridicăm un pahar pentru priete
nia veșnică și de nezdruncinat 
dintre poporul chinez și poporul 
romin, pentru marea unitate a ță
rilor socialiste in frunte cu Uniu
nea Sovietică,

pentru prietenia Intre popoare
le întregii lumi, pentru sănătatea 
tovarășilor conducători ai Parti
dului Muncitoresc Romin și ai gu
vernului R. P. Romine in frunte 
cu tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, 
I. Gh. Maurer și Chivu Stoica.

ROMA 7 (Agerpres). — Ziarul 
italian „Paese Sera“ a întreprins 
o anchetă în rîndul a numeroase 
personalități politice, științifice și 
culturale din lumea întreagă, ce- 
rîndu-le părerea în problema în
cetării cursei înarmărilor nuclea
re și a experiențelor cu arme ato
mice și cu hidrogen.

Primele răspunsuri date publi
cității aparțin unor personalități 
din Marea Britanie.

Cunoscutul filosof britanic Ber- 
trand Russel a declarat următoa
rele : „In ceea ce privește dezar
marea nucleară, eu cred că pri
mul lucru care trebuie făcut, de 
altfel cel mai simplu, este să se 
ajungă la un acord cu privire la 
încetarea experiențelor“.

Reverendul Donald Soper, pre
ședintele bisericii metodiste bri
tanice, a răspuns: „Pentru a rupe 
cercul vicios de suspiciune și de 
teamă provocat de războiul rece, 
Marea Britanie trebuie să renun
țe la bomba cu hidrogen, dar a- 
ceasta nu este suficient. Marea 
Britanie trebuie să realizeze dez
armarea totală și să refuze să 
devină o bază pentru rachete, 
avioane și pentru orice alte tipuri 
de arme“.

Episcopul de Coventry (oraș 
distrus de bombardamentele săl
batice ale aviației hitleriste) a 
declarat: „Trebuie pus capăt 
cursei înarmărilor; dacă în lume 
sînt puțini criminali, există în 
schimb mulțl iresponsabili ale că
ror gînduri sînt excitate de pa
timi sau de teamă. Războaiele au 
fost aproape întotdeauna provoca
te de oameni care au acționat

precipitat, din cauza 
care apoi și-au scuzat 
lor numindu-le acțiuni 
rare“.

Cunoscuta activistă

fricii și 
acțiunile 
ia apă-de

pe tărîm 
social și lider al partidului labu
rist, Barbara Castle, a declarat: 
„Bomba este acum deasupra ca
petelor noastre și englezii aver
tizează asupra acestei dramatice 
prezențe“.

Profesorul Rotbiat de la „Me
dical Coolege“ din l.ondra, răs- 
punzînd la ancheta ziarului 
„Paese Sera“, a declarat: „Nu 
există nici o îndoială că explo
ziile nucleare provoacă o creștere 
a radioactivității. De altfel, im-

potriva experiențelor nucleare 
există un argument și mai eficace 
decît acela al radiațiilor. Fiecare 
experiență înseamnă un nou pas 
spre dezvoltarea armelor nuclea
re și a mijloacelor în vederea uti
lizării lor, dueîndu-ne mereu mai 
aproape de concepția unui război 
automat. Eu sînt convins că oda
tă atins stadiul în care ajunge să 
apeși pe un buton, războiul va 
putea fi provocat nu numai în 
mod voluntar, dar și printr-un 
act inconștient. In acest caz, am 
depinde numai de starea nervoa
să a comandantului bazei de ra
chete, de zvonuri false sau de 
ordine greșit interpretate“.

RANGOON 7 (Agerpres). — 
Departamentul informațiilor al 
Uniunii Birmane a anunțat că 
primul ministru al Uniunii Bir
mane, U Nu, a adresat lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Sovie. 
tice, un mesaj în care salută ho
tărîrea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. cu privire la suspenda
rea în mod unilateral de către 
Uniunea Sovietică a experiențelor 
cu arme nucleare. „Sînt convins 
— se spune printre altele în me
saj — că acest pas curajos și 
important va contribui in mare 
măsură la rezelvarea problemei 
dezarmării".

Aoleu... 
o forță 
puternică

Uite 
mai 
declt mine !

desen de 
NELL COBAR

RĂZBOIUL
ATOMIC:

MARȘURI ALE PĂCII
LONDRA 6 (Agerpres). — In 

Marea Britanie continuă marșul 
de protest împotriva experiențe
lor cu arma atomică, pentru in
terzicerea fabricării armelor de 
exterminare în masă și distruge
rea stocurilor existente.

In ciuda ploii torențiale, 
Ioana de manifestanți, care
pornit la 4 aprilie din Trafalgar 
Square din Londra, a sosit in o- 
rașul Maidenhead, care consti-

In Anglia...
de-a doua etapă a mar- 
drum spre Aldermaston, 

a
co- 

a

tule cea 
șuiul in 
centrul britanic de producție 
armelor nucleare. Deputatul la
burist Fenner Brockway a decla
rat în legătură cu marșul de pro
test că nu a cunoscut niciodată

Mesajul adresat 
de N. S. Hrușciov 

lui Macmillan

★

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
La 4 aprilie, la sediul Organiza
ției Națiunilor Unite la New York 
a sosit o coloană de participant! 
la „Marșul păcii“, care număra 
peste 800 de persoane. Ei purtau 
nenumărate pancarte cu inscrip
țiile : „Să înceteze experiențele cu 
armele atomice !“, „Să înceteze 
cursa înarmărilor 1“.

Acest marș a început acum 
cîteva zile. Din Philadelphia (sta
tul Pennsylvania) și New Haven 
(statul Connecticut) s-au îndrep
tat spre New York două grupuri 
de oameni de profesii și vîrste dl-

★

și în S.U.A. 
ferite. Ei purtau pancarte și peti
ții chemînd la încetarea experien
țelor cu arma atomică. In ora
șele și localitățile prin care tre
ceau în drumul lor spre New 
York, participanții lă marșul păcii 
organizau mitinguri. Lor li se 
alăturau noi persoane, printre 
care mulți tineri — elevi din șco. 
Iile medii și studenți din insti
tuții de învățămînt superior.

Sosiți la New York, demon-

• ••I

o mișcare atît de entuziastă ca 
aceasta. De asemenea, întîmpinind 
pe manifestanți, consilierul mu
nicipal al orașului Slough, Tom 
Parker, orb, a declarat: „Regret 
că nu pot fi printre voi, dar cei 
care citesc articolele pline de sar
casm ale presei trebuie să-și a- 
mintească că manifestațiile care 
au avut loc împotriva agresiunii 
din Suez, au determinat guver
nul să-și schimbe politica“.

★

stranții s-au îndreptat spre clă
direa O.N.U., unde preotul Must, 
președintele Comitetului Național 
al Marșului păcii, care conducea 
această procesiune, a înmînat 
unui reprezentant oficial al Se
cretariatului O.N.U. o petiție și 
o scrisoare adresate secretarului 
general al O.N.U. și președinte
lui celei de-a 12-a sesiuni a Adu
nării Generale, prin care O.N.U. 
și statele care fac parte din ea 
sînt chemate să facă tot ce este 
posibil pentru a se obține înceta
rea imediată a experiențelor cu 
arma nucleară.

Guvernul afgan 
apreciază inițiativa 

sovietică
KABUL 6 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Bahtar, la 5 
aprilie primul ministru al Afga
nistanului, Muhammed Daud, răs- 
punzind la întrebările unui co
respondent al agenției Bahtar cu 
privire la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară, a declarat 
că „guvernul Afganistanului a 
fost întotdeauna împotriva fabri
cării, experimentării și folosirii 
armei nucleare. Guvernul Afga
nistanului a precizat în nenumă
rate rinduri poziția sa in probie- 
ma respectivă".

In continuare, Muhammed Daud 
a declarat că guvernul Afganis
tanului a primit cu o profundă 
satisfacție hotărîrea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. în problema 
încetării unilaterale de către 
Uniunea Sovietică a experiențelor 
cu armele atomică și nucleară și 
califică acest pas drept una din
tre cele mai importante și mai 
pozitive măsuri îndreptate spre 
asigurarea păcii și slăbirea încor
dării internaționale.

„Am fost impresionat de tot 
ce am văzut în Romînia“

De curind, la invitația C.C. 
al U.TM., țara noastră a fost 
vizitată de Hiralal Bose, secre
tar general al organizației de 
tineret a Partidului Congresul 
Național Indian.

Cu acest prilej un redactor 
al ziarului nostru s-a adresat 
oaspetelui indian, rugîndu-l să 
răspundă la o serie de între
bări. Redăm mai jos conținutul 
interviului.

Interviu cu Hiralal Bose, 
secretar general al organi
zației de tineret a Partidului 
Congresul Național Indian

ÎNTREBARE: Care sînt o- 
bieotivele activității organiza
ției, pe care o reprezentanți ?

RĂSPUNS: Obiectivele or
ganizației mele sînt, în primul 
rind, să ofere tineretului inte
resat, prilejul de a se instrui și 
de a cîștiga experiență pentru 
viitoarea muncă în Partidul 
Congresului; în al doilea rind, 
să ofere tineretului în general, 
prilejul de a se instrui și de a 
cîștiga experiență pentru mun
ca sa de viitor, mai ales în do
meniul reconstrucției Indiei.

Aproximativ în ultimii 5 ani, 
noi am realizat un progres con
siderabil în munca noastră. Și 
cred ca perspectivele de viitor 
ale organizației noastre sînt 
foarte bune.

ÎNTREBARE : Care este ati
tudinea organizației Dvs. față 
de problemele pe care le ridi
că colaborarea internațională a 
tinerei generații ?

RĂSPUNS : Noi sintem foar
te interesați în cooperarea in
ternațională, mai ales între ti
neretul țărilor noastre. Pentru 
promovarea păcii și bunăvoin-

ței in lume, credem că tinere
tul poate aduce o contribuție 
importantă. In acest sco] 
necesar ca l------  —» —
țări să aibă legături unii 
alții prin 
schimb de materiale etc. 
ceasta le-ar ajuta să i 
in mod reciproc punctele 
vedere și activitățile lor 
pective.

Rominia și India au multe 
elemente comune și există deja, 
într-o mare măsură, legături de 
colaborare intre cele două țări. 
Tinerii din Rominia și cei din 
India pot și trebuie să dea o 
contribuție prețioasă la întări
rea acestei legături dintre cele 
două țări.

Uniunea Tineretului Munci
tor din Rominia și Congresul 
Tineretului Indian pot să-și în
deplinească sarcinile lor in a- 
ceastă direcție, prin participa
rea comună, acolo unde este 
posibil, la munca pentru sco
puri comune, prin realizarea de 
contacte personale, prin schim
buri de experiență, informații, 
literatură etc. Personal, am a- 
vut convorbiri cu Comitetul 
Central al U.T.M., despre căile 
posibile ale colaborării noastre 
și sper că acestea vor avea re
zultate practice.

ÎNTREBARE : Ce alte orga
nizații de tineret activează în

In acest scop, este 
tinerii din diverse 

cu 
vizite reciproce, 

A- 
ințeleagă 
îtele de 

res-

India și dacă există o bază co
mună de colaborare intre a- 
cestea pentru atingerea acelo
rași țeluri ?

RĂSPUNS : In India există 
aproximativ 10 organizații na
ționale de tineret, atît politice 
cit și apolitice. Fiecare își are 
propria sa politică și propriul 
său program. Dar există unele 
programe, cum ar fi: brigăzile 
de muncă, activități culturale 
și sportive, colaborarea inter
națională, in care multe orga
nizații de tineret lucrează îm
preună, uneori pe baza iniția
tivei guvernului federal. Aceas
tă colaborare este crescindă.

ÎNTREBARE: In scurtul 
timp petrecut la noi, ce impre
sii v-ați făcut despre țara, po
porul și tineretul nostru ?

RĂSPUNS : Am fost foarte 
impresionat de tot ce am văzut 
în Rominia ; organizația de ti
neret și cea de studenji; efica
citatea administrării guverna
mentale ; sistemul invățămîntu- 
lui; industria, agricultura, via
ța culturală etc. Rominia a su
ferit mult în trecut, mai ales 
de pe urma ultimului război. 
Și m-a frapat ceea ce am văzut 
— felul cum țara a început să 
fie reconstruită pe o cale nouă 
și rolul important pe care îl 
joacă tineretul în acest proces.

Am fost profund mișcat de 
amabilitatea și prietenia po
porului, manifestate pretutin
deni în Rominia. Duc cu mine, 
la inapoiere, amintiri foarte 
plăcute despre această țară os
pitalieră și despre poporul ei 
prietenos.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 5 aprilie 
I. A. Malik, ambasadorul U.R.S.S. 
în Anglia a remis lui A. Noble, 
ministrul de Stat pentru Aface
rile Externe al Angliei, mesajul 
lui N. S- Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., pentru a fi transmis lui 
H. Macmillan, primul ministru al 
Marii Britanii.

In mesaj N. S. Hrușciov chea
mă în numele guvernului sovietic 
guvernul Marii Britanii precum 
și guvernul Statelor Unite ale 
Americii să adere la fnăsura lua
tă de 
re la 
arme

guvernul sovietic cu privi- 
încetarea experiențelor cu 
nucleare.

—on—
S. Vukmanovicl

ales președinte al 

Sindicatelor iugoslave

Central al Sindicate- 
P. F. Iugoslavia.
a ales apoi noua 
a Consiliului Cen- 
care fac parte : Sve- 

președinte,
din
Vukmanovicl,
Stamenkovici, Miko Șpi- 
Ivan Bojicovici, vicepre- 
iar Dușan Sekicl, Olga

BELGRAD 7 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
Taniug la 7 aprilie a avut loc la 
Belgrad cea de-a IV-a plenară a 
Consiliului 
lor din R.

Plenara 
conducere 
trai 
tozar
Draghi 
liak și 
ședinți 
Vrabici, Mișo Pavicevici și Așer
Deleon, secretari.

★
BELGRAD. — Vecea Executivă 

Federativă a Republicii Populare 
Federative Iugoslavia l-a eliberat 
pe Svetozar Vukmanovici din 
funcția de vicepreședinte al Vecei 
Executive Federative în legătură 
cu alegerea lui în postul de pre
ședinte al Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. F. Iugo
slavia.

Vizita delegației U.R.S.S. în Ungaria R.P.R. participă la Tîrgul internațional 
al bumbacului egiptean

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — 
M.T.I. transmite: La 7 aprilie 
delegația de partid șl guverna
mentală a Uniunii Sovietice, în 
frunte cu N. S. Hrușciov, prirn 
secretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a vizitat ctteva coo-

perative agricole de producție 
din apropierea orașului Karczag 
(regiunea Szolnok).

Delegația sovietică a vizitat 
apoi orașul Szolnok.

Din orașul Szolnok delegația a 
plecat spre Karczag.:

CAIRO 7 (Agerpres). — La 5 
aprilie, în capitala Republicii 
Arabe Unite, Cairo, s-a deschis 
Tîrgul internațional al bumbacu
lui egiptean.

La Tîrg participă în mod oficial 
numeroase țări, printre care : Re-

Congresul tineretului 
muncitor german
ERFURT. — După cum 

transmite ADN, la 5 aprilie a 
avut loc la Erfurt (R.D. Ger
mană) Congresul tineretului 
muncitor german. Congresul 
s-a desfășurat sub lozinca: 
„Tineri muncitori din Germa
nia, uniți-vă in lupta împo
triva morții atomice și a mi
litarismului, 
unei zone 
pentru pace șl progres 1“

La Congres au participat 
reprezentanți ai F.M.T.D. și 
F.S.M., delegații ale tineretu
lui din Uniunea Sovietică, 
Cehoslovacia, Polonia, Fran
ța, Austria, Danemarca, dele
gația sindicatelor sovietice în 
frunte cu P. T. Pimenov, șe
ful secției internaționale a 
C.C.S. din U.R.S.S.

Au fost de asemenea pre- 
zenți W. Ulbricht, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., M. 
Reimann, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Germania, K. 
Namokel, prim-secretar al 
Consiliului Central al Uniunii 
Tineretului Liber German.

R. Giinter, secretar pentru 
problemele tineretului al con
ducerii centrale a Uniunii 
Sindicatelor Libere Germane, 
a prezentat raportul cu privi
re la rolul șl sarcinile tinere
tului muncitor din R.D. Ger
mană în asigurarea păcii și 
în construirea socialismului.

Helmuth, reprezentantul ti
neretului vest-german, a pre
zentat un raport cu privire la 
sarcinile tineretului muncitor 
din Germania occidentală in

Weretuujî

pentru crearea 
denuclearizate,

lupta pentru crearea unei 
zone denuclearizate în Euro
pa, în apărarea drepturilor 
sale politice și sociale.

Despre lupta oamenilor 
muncii din întreaga Germa- 
nie împotriva planurilor de 
înzestrare a Bundeswehrului 
cu arma atomică au vorbit în 
cuvîntările lor reprezentanții 
organizațiilor de tineret 
cele două state germane.

A luat apoi cuvîntul 
Congres W. U'.bricht,

din

la 
care a 

relevat importanța faptului că 
tineretul muncitor vest-ger- 
man ca și tineretul din R.D 
Germană se află în primele 
rînduri ale luptătorilor pen
tru pace, pentru viitorul lu
minos al țării lor. El a subli
niat că o condiție a victoriei 
în această luptă este unitatea 
tuturor păturilor populației 
Germaniei.

A vorbit apoi M. Reimann, 
care și-a consacrat cuvinta- 
rea luptei oamenilor muncii 
vest-germani împotriva hotă- 
rîrii cercurilor guvernante de 
la Bonn de a înzestra Bun- 
deswehrul cu arma atomică.

Adresîndu-se tineretului 
vest-german, M. Reimann a 
spus că acesta trebuie să pă
șească în primele rînduri ale 
patrioților germani care lup
tă pentru pace și unitatea pa
triei.

Congresul a adoptat mani
festul adresat tineretului din 
cele două state germane, în 
care se arată că tineretul
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muncitor din Germania con
sideră ca una din cele mai 
importante sarcini ale sale să 
unească pe toți tinerii și ti
nerele din țară în lupta îm
potriva înarmării atomice, 
pentru crearea unei zone de- 

în Europa, pre- 
reunificarea

nuclearizate
cum și pentru _______
Germaniei prin crearea unei 
confederații.

Conferința națională 
a tinerilor muncitori 

chinezi
ȘANHA1. La 5 aprilie s-a 

deschis la Șanhai conferința 
națională a reprezentanților ti
nerilor muncitori. La această 
conferință participă 568 de ti
neri muncitori din toate regiu
nile R. P. Chineze. Participă 
de asemenea ca invitați mun
citori vtrstnici, fruntași în pro
ducție.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Su Tzi-cijen, vicepre
ședinte al Federației sindicate
lor din întreaga Chină. In cu- 
vîntarea sa, Su Tzi-cijen a spus 
printre altele că o mare parte 
din numărul muncitorilor din 
industria țării este alcătuit din 
tineri muncitori. El a subliniat 
că tineretului muncitor îi revi
ne un rol important în con
struirea socialismului.

Su Tzi-cijen a chemat tine
retul muncitor să se alăture 
muncitorilor vtrstnici cu expe
riență, inginerilor ji tehnicieni-

ui, STAS 3453 - 53

> publica Populară Chineză, Ceho- 
i slovacia, Republica Democrată 
i Germană, Ungaria, Rominia, Bulga

ria, Iugoslavia, Republica Fede
rală Germană, Italia, Elveția, 

, Spania, India, Japonia și altele.
La Tîrgul internațional al 

• bumbacului egiptean participă cu 
. rin stand și Republica Populară 

Romină. In acest scop, principalele 
întreprinderi pentru comerțul ex
terior din R. P. Romină au livrat 
produsele adecvate expoziției de 
Ia Cairo.

Astfel „Romîno-Export" prezin
tă metraje și confecții pentru fe
mei și copii, fabricate de către in
dustria textilă romînească din 
bumbac egiptean ; „Export-Lemn“ 
expune diferite accesorii pentru 
prelucrarea bumbacului, iar „Chim- 
import“ este prezentă cu un im
portant număr de exponate repre
zentând coloranți direcți.

lor pentru a face din China o $ 
puternică țară socialistă cu in- d 
dustrie și agricultură modernă. C>

Congresul \
de constituire oUTC.

din Belgia .
BRUXELLES. — Congresul $ 

de constituire a Uniunii Tine- 
retului Comunist din Belgia />
își continuă lucrările. In șe- />
dința din 5 aprilie au fost z 
prezentate rapoarte cu privire /> 
la problemele organizatorice 
și la sarcinile Uniunii în le- Z 
gătură cu apropiatele alegeri Z 
parlamentare. In numele C.C. z 
al Partidului Comunist din z 
Belgia, Albert de Coninck, z 
membru al Biroului Politic ai Z 
C.C. din Belgia, a salutat pe z 
participanții la congres. Con- Z 
greșul a fost salutat în nu- (/ 
mele Federației Mondiale a Z 
Tineretului Democrat de Su- J 
kendu Majumder. z

Delegații au întâmpinat cu (5 
căldură cuvintarea lui M. 1. z 
Haldeev, conducătorul dele- Z 
gației tineretului sovietic, care Q 
a dat citire mesajului de salut Z 
al C.C. al U.T.C.L. b


