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Industria chimică
și-a îndeplinit planul anual

IERI ȘI-Ă ÎNCEPUT LUCRĂRILE ÎN CAPITALĂ

CONSf/ttm PE 4 EMILOR COLECTIVIȘTILuni dimineața, la București, în sala Palatului R. P. Romîne s-au deschis lucrările Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști.La consfătuire participă 1800 țărani colectiviști, fruntași ai agriculturii noastre socialiste, desemnați de consfătuirile raionale ale colectiviștilor și peste 1300 invitați din rîndu- rile lucrătorilor din stațiunile de mașini și tractoare și gospodăriile agricole' de stat, oameni de știință, ingineri și tehnicieni, activiști de partid, de stat și ai organizațiilor obștești, scriitori, ziariști.Pe fundalul scenei, intre steaguri roșii și tricolore, se află stema R. P. Romîne și chemarea; „Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn înainte spre desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră”.Sosirea conducătorilor de partid și de stat a fost salutată cu puternice aplauze și ovații. La masa prezidiului au luat loc tovarășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceau- șescu, Chivu Stoica, Alexandru Moghioroș, Mihai Dalea, Ion Cozma, ministrul Agriculturii, Vasile Vilcu, prim-secretar ăl Comitetului regional Dobrogea al P.M.R., Gheorghe Necula, prim-secretar al Comitetului regional București al P.M.R., Vasile Vaida, prim-secretar al Comitetului regional Cluj al P.M.R., Constantin Drăgan. prim-secretar al Comitetului regional Oltenia al PAIR., Virgil Cazaca, prim- secretar al Comitetului regional Iași al P.M.R., Nicolae Giosan, directorul Institutului de cercetări agricole, Vasile Daju, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Banat, Nicolae Găneț, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Galați, Gheorghe Pop, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Maramureș, acad. Gh. Ionescu-Si- sești, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne. Dumitru Tudose, președintele G.A.C. din comuna Stoicănești regiunea Argeș, Traian Andea, președintele G.A.C. din comuna Macea. regiunea Banat. Andrei Barta, președintele G.A.C. din comuna Uriu, regiunea Cluj, Maria Nistor, președinta G.A.C. din comuna plopeni, regiunea Dobrogea, Ion Popa, președintele G.A.C. din satul Pricaz, regiunea Hunedoara, Ștefan Codreanu, președintele G.A.C. din comuna Sîrbi, regiunea Iași, Maria Zidaru, președinta G.A.C. din comuna Păulești, regiunea Maramureș, Mihai Nagy, președintele G.A.C. din satul Goreni, regiunea Mureș- Autonomă Maghiară. Marin Se- gărceanu, președintele G.A.C. din comuna Rastu, regiunea Oltenia, Constantin Alexei, președintele G.A.C. din comuna Calafindești, regiunea Suceava, Teodor Maghiar, președintele G.A.C. din comuna Mădăraș. regiunea Crișana, Gheorghe Goina, președintele G.A.C. din comuna Sîntana, regiunea Crișana, ion Negoiță, președintele G.A.C. din comuna Pechea, regiunea Galați, Iordache Șerbănescu, directorul G.A.S. „Ion Roată”, regiunea București. Ștefan Cecenco, directorul G.A.S. Brateș, regiunea Galați, Ion Năstase. directorul S.M.T. Ciocănești, regiunea București, Floarea Macan, colectivistă din satul Pilu. regiunea Crișana, Emilia Radu, colectivistă din comuna Voeti- nu, regiunea Ploiești, Gheorghe Stoica, brigadier zootehnist în G.A.C. din comuna Vulcan, regiunea Brașov, și Pantelimon Savu, brigadier de cîmp în 

G.A.C. din satul Davideni, regiunea Bacău.Lucrările consfătuirii au fost deschise de tovarășul Alexandru Moghioroș, membru al Biroului Politic al C.C. .al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care a spus: In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, vă aduc un călduros salut dv„ participanților la Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști și prin dv. tuturor oamenilor muncii din agricultura patriei noastre. Vorbitorul a subliniat că par- ticipanții la consfătuire sînt în primele rînduri ale muncii însuflețite ce se desfășoară în întreaga țară pentru transformarea socialistă a agriculturii și sporirea continuă a producției agricole.Vorbitorul a arătat că or

Pzoxldlul Consfătuirii.

O iarnă albă l-a întîmpina) pe 
colectiviștii sosiți în Bucu
rești din toate colțurile ță

rii. Decorul incert s-a schimbat 
radical : albul fluid a brevetat si
gur anotimpul răgazului șl al pla
nurilor de mîine. Intre remarcile 
active, fizice, decembrie nu-și 
pierde prestigiul și din ultimă lună 
a anului, devine avanpostul, prima 
lună a anului viitor. Șl în aceste 
zile, poate la fel ca în cela to
ride, munca colectiviștilor își 
menține ritmul. Ea a trecut Insă, 
astăzi și mai mult pe planul idei
lor și al responsabilității, ceea ce 
li dă o nouă strălucire, plină de 
noblețe. Imaginile vechi se șterg, 
sub ochii noștri; țăranul aplecat 
tradițional pe coarnele plugului, 
rob al pămîntulul devine stăpînul 
lui Înălțat de socialism la marea 
înțelegere a forței sale.PARTICIPANT! LA CONSFĂTUIRE

dinea de zi a consfătuirii este: examinarea activității pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn privind colectivizarea agriculturii, întărirea economico-or- ganizatorică a gospodăriilor agricole colective, sporirea producției vegetale și animale.Ne exprimăm convingerea — a spus în încheiere tovarășul Alexandru Moghioroș — că participanții la consfătuire vor contribui cu cunoștințele și experiența lor la desfășurarea cu succes a lucrărilor ehAu fost constituite 6 comisii de lucru ale consfătuirii pentru probleme privind : producția de cereale și plante tehnice ; producția pomiviticolă; producția legumicolă ; creșterea animalelor; mecanizarea agriculturii; problemele economice și organizatorice ale gospodăriilor agricole colecti

Din sala Palatului
lată Sala Palatului: 1800 de 

colectiviști. 1800 de oameni. Șl 
nu 1800 de țărani, așa cum cu
noșteam cu toții cuvîntul „țărani". 
S-a produs o schimbare de grade 
maximă: „inconștientul", exploatat 
șl batjocorit, robul „instinctelor 
primare" cum a fost cîndva so
cotit a dispărut și locul lui a fost 
preluat fundamental de făranul-co- 
lecfivist, cunoscător al tainelor 
solului, al mașinilor, posesorul u- 
nor bogate biografii ale plantelor 
și animalelor. 1800 de colectiviști, 
ambasadori autorizafi s-au strîns 
la sfat. Ei au venit aici pentru o 
treabă gospodărească care le so
licită chibzuință, perspicacitate, în
drăzneală. E o ședință de lucru, 
inspirată și organizată de condu
cerea partidului nostru, care a 
chemat fruntea satelor țării, pe 
cei care în meseria lor, sînt ma- 

ve. Consfătuirea a desemnat o comisie de redactare a proiectului Chemării către toți oamenii muncii din agricultură. Din comisie fac parte tovarășii : Petre Blaj o viei. Ion Bora, Virgil Cazacu, Ion Cum- pănașu, Gherghina Cojocaru, Mihai Dalea, Gheorghe Dra- gomir, David Davidescu, Gheorghe Dindere. Gheorghe Duma, Nicolae Giosan, Virgil Gligor, Ion Nica, Vasile Mateescu, Gheorghe Orășanu, Clement P.usu, Șerban Nedel- cu, Iulia Șimon. loan Seneș, Ion Stanciu, Justin Stanca, Gheorghe Timaru, Nicclae Tu- dorache.In ședința de dimineață au luat cuvintul tovarășii Gheorghe Necula, prim-secretar al Comitetului regional București al P.M.R., Petre lonescu, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Dobrogea, Vasile Vaida,

Dumitru Radu Popescu

eștrl, să chibzulascl asupra tre
burilor agriculturii.

Sîntem martori al unor dezba
teri emoționante prin profunzimea 
și marea lor valoare practică pen
tru tot ce preocupă acum lumea 
satului In mersul ei spre desăvîr
șirea construcției socialiste : în
cheierea procesului de colectivi
zare, întărirea sectorului socialist 
al agriculturii.

lată, acum s-a urcat la tribună 
o țărancă îmbrăcată în costumul 
plin de culori și de gust al olte
nilor. O cheamă Sincu Maria și 
e brigadieră la 'Tia Mare în ra
ionul Corabia. Cu conștiința răs
punderii ce o poartă ea poves
tește călduros despre brigada ce 
o conduce, vorbește cu seriozifa-

La 17 decembrie a fost îndeplinit planul producției globale al industriei chimice pe întregul an.Realizarea planului cu 14 zile înainte de termen se da- torește succeselor dobîndite de lucrătorii din industria chimică și de cei din sectorul de construcții în organizarea producției, creșterea productivității muncii și scurtarea termenului de dare in funcțiune a unor noi unități. Numai prin intrarea în funcțiune mai devreme cu mai bine de 3 luni de zile a celei de-a II-a linii de acid sulfuric de la Uzina din Năvodari se obține o producție în plus in valoare de cca. 20 milioane lei.

prim-secretar al Comitetului regional Cluj al P.M.R., Emil Bobu, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Suceava, Ion Cozma, ministrul Agriculturii, Dumitra Tudose, președintele GAC. din comuna Stoicănești, regiunea Argeș, Nicolae Man- teanu, inginer agronom la G.A.C. Plopu, regiunea Galați.In ședința de după-amiază au luat cuvîntul tovarășii Ana Sincu, brigadieră la G.A.C. din comuna Tia Mare, regiunea Oltenia, Petre Blajovici, prim-secretar al Comitetului regional Banat al P.MJL, Frederic Cotea, președintele G.A.C. din comuna Pribești, regiunea Iași, Ladislau Lucaci, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Mureș-Au- tor.omă Maghiară, Zahari3 Ganea. președintele C-AC. din satul Viișoara, regiunea

ia fl în arhitectura limba/ulul el 
noul a pătruns substantial. O fată, 
la tribună, cursiv și familiar, dis
cută despre agrotehnică cu pri
ceperea unul inginer. Sub ochii 
noștri apare, concretă șl vie, ima
ginea prezentului. Unde este fe
meia cănită de funingine, lipită 
de vatră șl Jăst, îmbătrînită în 
plină tinerele ? Amintirile nu ne 
bucură. Imaginile vechi nu ne 
trezesc poezie. Discursul Măriei 
Sincu este ca un capitol de ro
man.

Dar poate că despre această 
fată a lucrurilor s-a mai vorbit. 
Ceea ce este cu totul o caracte
ristică a acestui stadiu este că 
desprinzi pe undeva, în ceea ce 
spune Maria Sincu, conștiința îm
plinirii unui mare fel pe care ea 
îl vede cu limpezime. Progresul 
este așadar și mai evident. Cuvin
tele ei sînt ecoul unei întregi ge-

In mulțimea delegaților, partlcipanți la marele sfat al colectiviștilor am deosebit multe chipuri de tineri-Unul din el este tînărul inginer agronom NICOLAE 
MUNTEANU, de Ia G.A.C. din Plopu, raionul Făurei. Un pasionat al obținerii marilor producții.

OPREA PETRACHE, tînărul președinte al gospodăriei colective din Slobozia Conache, raionul Galați, îșl dovedește în toate prilejurile priceperea gospodărească, chibzuință lui matură.
NICOLAE RlȘNOVEANU, președintele gospodăriei colective din Roseți, regiunea București deține de un an această muncă, timp în care gospodăria a obținut mari succese in dezvoltarea el. Acest fapt ne vorbește destul de mult și despre calitățile tînărului președinte.

Anul acesta muncitorii, inginerii și tehnicienii din industria chimică vor realiza o producție în plus de 2.350 milioane lei față de cea obținută în 1959 și cu 25 la sută mai mare decit cea din anul trecut. în numai 11 luni din a- cest an s-au produs mai mult, față de întregul an 1960, cu peste 20.000 tone îngrășăminte chimice, 76.000 tone sodă calcinată și caustică, 2.380 tone mase plastice și rășini sintetice și o producție dublă de : fire și fibre relon.Realizări de seamă au fost obținute și în domeniul redu- 1 cerii prețului de cost al produselor. (Agerpres)

Dobrogea. Gheorghe Mafiei, președintele GAC. din comuna Țibucani, regiunea Bacău, Simion Uscat mulgător la G-A.C. din comuna Clinic, regiunea Hunedoara, Virgil Cazaca, prim-secretar al Comitetului regional Iași al P.MJL, Eleonora Ștefanschi. inginer zootehnist la GJLC. din comuna Girbovi, regiunea București, Ion Pintea, președintele G-A.C din comuna Mădăraș, regiunea Maramureș, Ion Vîneș, directorul G-A.S. Scinteia. regiunea Crișana. TTaian Andea, președintele G.A-C. din comuna Macea. regiunea Banat, Gheorghe Hiotu, directorul GAS. Andrășești, regiunea București, Mihai Bejan, președintele GAC. din comuna Bod, regiunea Brașov.Lucrările consfătuirii continuă astăzi în romisiih» pe probleme. (Agerpres)

nerațll, o generativ cere a dști- 
gat asemenea valori o dată cu 
mersul nostru spre socialism.

In încheiere, ea a spus că va 
împărtăși colectiviștilor din Tia 
Mare învățămintele de alei, de la 
consfătuire, pentru înflorirea gos
podăriei.

Nu ne îndoim, fiecare colecti
vist reîntors în satul său va dez
bate roadele acestor zile bogate, 
va împărtăși din experiența cîș- 
tigată aici. Soarta agriculturii se 
află în mîini bune și ceea ce se 
discută aici sînt, de fapt, reali
tăți pe care viitorul le va confir
ma, amplificîndu-le. Fiecare cuvînt 
ascultat are parcă puterea ma
gică, prin hotărîrea cu care e 
rostit de a-ți prefigura apropia
tul viitor cînd această inepuizabilă 
comoară de 
va rodi, cînd 
fi înscrise în 
lanțul tuturor 
live.

In aceste zile, cînd Iarna albă 
a inundat străzile Bucureștiului, 
colectiviștii strînși la marea lor 
consfătuire văd prin timp holdele 
legănîndu-se grele de rod.

experiență înaintată 
recoltele record vor 
mod obișnuit în bi- 
gospodăriilor colec-

Transformarea centrelor mecanice
în uzine de reparațiiPotrivit unei Hotărfri a Consiliului de Miniștri începînd de la 1 ianuarie 1962, centrele mecanice subordonate Ministerului Agriculturii îșl extind activitatea, transformîndu-se în uzine de reparații. Ele vor executa în exclusivitate pentru toate întreprinderile și organizațiile economice de stat, precum și pentru gospodăriile agricole colective reparații capitale Ia tractoare și motoare cu combustie internă pînă la 80 CP, precum și la compre- soare echipate cu asemenea

Ceicetătoaiea Muieșan Georgeta de la Institutul Geologia din Capitală efectuează studiul macroscopic al unei roci.

Nici un leu risipit, 
fiecare leu fructificat^ra pe la începutul anului 1960, la puțină vreme după ce tinerii de la Uzinele „1 Mai”—— din Ploiești au pornit inițiativa „Nici un leu risipit, fiecare leu fructificat".Iată un lucru bun ! — și-au zis tinerii de la Fabrica textilă „Dorobanțul” din același oraș. Vasăzică, dacă vrei să ajungi la economii mari, trebuie să pornești de la sume mici, care la prima vedere par chiar neînsemnate, sume ce se mai risipesc. Și la o cercetare mai atentă a lucrurilor, cîte asemenea mici canale prin care se risipesc materiile prime nu mai există în fabrica noastră ? Aici un gram de fire, dincolo un capăt aruncat la deșeuri.Hotărînd să aplice această inițiativă, tinerii s-au gîndit să caute asemenea căi care să ducă la înlăturarea risipei. Comitetul U.T.M. a consultat conducerea întreprinderii, a cerut părerea unui număr mare de responsabili de brigăzi, fruntași în producție, maiștri, tehnicieni și ingineri.— La noi, problema principală este reducerea deșeurilor — a spus Petre Tuhar, ingi- nerul-șef al fabricii. In această direcție se mai observă încă destulă risipă aproape la fiecare mașină. Aici trebuie insistat Tinerii să fie învățați să economisească fiecare gram de lînă, să reducă continuu deșeurile.La cîteva zile apoi, comitetul U.TJd. a convocat o adunare generală deschisă pentru a discuta căile de reducere a deșeurilor. In adunare, printre numeroși tineri care au luat cuvîntul discutînd despre posibilitățile de reducere a deșeurilor, a economisirii fiecărui gram de lină, s-a aflat și Ni- cullna Bratu, responsabilă de brigadă.— Posibilități de reducerea deșeurilor există la fiecare mașină. Ce trebuie să facem? In primul rînd să urmărim a- tent mașinile pentru a înlătura în mod operativ defectele

15 ani de existenta
Ansamblului artistic

al U. I. M
Ansamblul artis

tic al Uniunii Tine
retului Muncitor a 
împlinit 15 ani de 
existență. Cu acest 
prilej a avut loc 
luni seara la Tea
trul de Operă ți Ba
let al R. P. Romîne 
un spectacol festiv 
care a cuprins cele 
mai valoroase lu
crări din bogatul re
pertoriu al Ansam
blului — cîntece, 
dansuri, lucrări sim
fonice. Spectatorii 
prezenți au făcut o 
caldă manifestație 

formației Ansam
blului.

Ansamblul U.T.M. 
s-a dezvoltat an de 
an, devenind acum 
unul din marile for
mații artistice din 
țară. El aduce o în
semnată contribuție 
în opera de cultu
ralizare a tineretu
lui. In cei 15 
ansamblul a 
zentat circa 1.100 de 
spectacole, la care 
au asistat aproape 
1.600.000 de persoa
ne, ți a luat parte 
la aproape toate 
festivalurile mon
diale ale tineretu-

ani, 
pre-

motoare. Totodată ele vor recondiționa ansamble și piese de schimb, vor produce dispozitive și utilaje pentru reparații, utilaje necesare mecanizării lucrărilor în agricultură și zootehnie, precum și piese de schimb pentru tractoare și mașini agricole care nu se mai fabrică curent în întreprinderile Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini.Amplasate rațional pe întreg cuprinsul țării șl înzestrate cu utilajele necesare efectuării lucrărilor pe scară industrială,

Foto : AGERPRES 

aruncăm la deșeuri, adunare s-au stabilit o de măsuri concrete, pe comitetul U.T.M. le-a pentru a sprijini activi-

ivite, adică a surselor de de-, șeuri. Apoi trebuie să urmărim ca firele de pe bobină să fie folosite pînă la capăt, să nu rămînă capete pe care apoi să leIn serie care luat tatea tinerilor. Maiștrii, ajutorii de maiștrii, inginerii tineri, au fost mai mult solicitați să-i ajute pe tineri în organizarea mai bună a muncii: să se aprovizioneze din plin cu bobine, să acorde o mai mare atenție înlăturării întreruperilor, să folosească firul de pe bobine pînă la capăt etc. Rezultatul ? La numai o lună de zile după ce în filatura pieptănată, de exemplu, fiecare tî- năr a aplicat inițiativa „Să economisim fiecare gram de lină" deșeurile au scăzut cu 10 grame pe un kilogram.Mobilizînd tinerii la acțiunea de economisire a fiecărui gram de materie primă, comitetul U.T.M. a organizat discuții cu tinerii din diferite secții, a popularizat larg acțiunea cu ajutorul gazetelor de perete, a stației de radioamplificare. In adunările generale U.T.M., în consfătuirile de producție ale brigăzilor de tineret s-a discutat deseori despre căile concrete de economisire a materiilor prime, s-au organizat schimburi de experiență pentru generalizarea experienței celor mai bune brigăzi. Prin lima aprilie a acestui an, din inițiativa comitetului U.T.M., tinerele din brigada condusă de Nicu- lina Bratu, de exemplu, au mers în celelalte brigăzi și au arătat practic metodele folosite de ele prin care au reușit să reducă procentul admis de deșeuri la 1 la sută față de 2,5 cît era prevăzut în normativ. In același timp, tinerii mai slab pregătiți au fost ajutați îndeaproape. Așa s-a în-*
P. PALIU

(Continuare in pag. a 3-a) 

lui ți studenților, 
primind titlul de 
Laureat al festiva
lurilor de la Berlin, 
București, Moscova și Viena. In același 
timp a întreprins 
turnee în U.R.S.S., 
Franța, Anglia, Po. 
lonia. Iugoslavia, 
Grecia, Cipru, dez
văluind în fața mi
lioanelor de specta
tori frumusețea ar
tei poporului nostru 
Pentru activitatea 
sa i-a fost acordat 
Ordinul Muncii cla
sa I-a.

(Agerpres) 

aceste uzine vor folosi o tehnologie înaintată care va permite ridicarea calității, reducerea prețului de cost și a timpului de imobilizare a utilajelor intrate în reparații capitale.Hotărîrea Consiliului de Miniștri prevede măsuri pentru dotarea și amenajarea uzinelor de reparații, pentru asigurarea unui ritm uniform de producție în tot timpul anului și organizarea lor în continuare astfel încît ele să-și poată îndeplini sarcinile în cît mai bune condiții.



Lucrările Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști
Cuvîntul tovarășului 

Gheorghe Ne cula, 
prîm-secretar al Comitetului regional 

București al P. M. R.Succesele obținute de poporul nostru pe linia realizării obiectivelor planului economic de 6 ani, elaborat de Congresul al III-lea al P.M.R., sînt o dovadă grăitoare a încrederii cu care clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea urmează linia politică leninistă a partidului.Măsurile luate de C.C. al P.M.R. au dus la dezvoltarea continuă a industriei noastre socialiste și, în primul rind a industriei grele cu pivotul ei industria constructoare de mașini, care a asigurat creșterea impetuoasă a întregii economii naționale, a creat baza tehni- co-materială necesară transformării revoluționare a satului.Consfătuirea la care luăm parte, convocr.tă din inițiativa C.C. al P.M.R., dovedește încă o dată grija deosebită a conducerii leniniste a partidului pentru dezvoltarea agriculturii socialiste, în scopul ridicării necontenite a nivelului de trai al întregului popor muncitor.Regiunea București, cea mai mare regiune a țării, care cuprinde 12 la sută din totalul familiilor țărănești și 16 la sută din suprafața arabilă a țării, are un rol însemnat în dezvoltarea producției agricole, în asigurarea fondului central al statului cu produse agro-alimentare.Ca urmare directă a încheierii la începutul acestui an a colectivizării agriculturii, a îmbunătățirii calității lucrărilor prin folosirea pe scară largă a mașinilor agricole, în regiunea noastră producția la principalele culturi a sporit, față de 1959 astfel:— la grîu cu 200 kg. la hectar, ceea ce reprezintă o producție în plus de peste 100.000 de tone.— la porumb cu peste 1.000 kg. la hectar, reprezentând un spor de 440.000 de tone.Creșteri asemănătoare s-au obținut și la producțiile celorlalte culturi.Din vînzarea către stat a produselor agricole, pe baza contractelor încheiate, colectiviștii din regiunea noastră realizează în acest an venituri de peste un miliard o sută optzeci milioane lei.Raportînd partidului și guvernului despre aceste rezultate, gîndul și mulțumirea tuturor oamenilor muncii din regiune, se îndreaptă către Comitetul nostru Central leninist în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, care cu clarviziune, cu grijă tovărășească, permanentă a în- idrumat activitatea noastră spre întărirea necontenită a a- lianței muncitorești-țărănești, baza de neclintit a regimului nostru democrat-popular, spre victoria deplină a relațiilor de producție socialiste la sate.In regiunea noastră s-a creat o puternică bază tehnică reprezentată de peste 10.090 de tractoare fizice, 4.800 combine de cereale, 8.350 semănători de păioase și de prășitoare și numeroase alte mașini agricole. Un însemnat sprijin au primit gospodăriile colective din partea statului prin asigurarea unor însemnate cantități de semințe din soiuri de mare productivitate, prin repartizarea de cadre de specialitate cu studii medii și superioare. Astăzi numărul inginerilor și tehnicienilor din regiunea noastră a ajuns la aproape 2.500.Aici în sală, în rîndurile delegaților din regiunea București, sînt mulți tovarăși colectiviști care, la îndemnul partidului, au fost printre primii care au pășit pe drumul agriculturii socialiste și sub îndrumarea organizațiilor de partid au făcut din gospodăriile lor colective exemple vii care au luminat și atras prin puterea faptelor multe zeci de mii de țărani în gospodării colective.Pe baza recomandărilor C.C. al P.M.R., Comitetul regional de partid a indicat ca în cadrul formelor și metodelor de muncă politică un accent deosebit să se pună pe organizarea temeinică a vizitelor țăranilor întovărășiți la gospodăriile fruntașe, dînd posibilitatea vizitatorilor să compare veniturile realizate de ei cu cele ale colectiviștilor.La indicația Comitetului regional de partid, în raioanele unde exista un procent mic de colectivizare, iar gospodăriile colective slab dezvoltate, au fost trimiși în comunele, raionului respectiv președinți, contabili, socotitori, brigadieri, femei și tineri colectiviști de la gospodăriile fruntașe din regiune, care au vorbit la căminul cultural despre gospodăria lor colectivă.Cu mult succes au fost folosite în munca de colectivizare caravanele cinematografice, care mergeau din comună în comună și prezentau filme cu subiecte din activitatea gospodăriilor colective și tipografia mobilă care a editat foi volante pe baza materialului cules din comune.în ceea ce privește problemele de organizare, subliniem că încă de la inaugurarea gospodăriilor colective în funcția de președinte și în consiliu au fost aleși cei mai capabili și harnici colectiviști, oameni cu experiență și autoritate în masa colectiviștilor. Aceeași atenție s-a acordat și muncii de selecționare a brigadierilor.în perioada de iarnă s-au organizat cursuri de 30— 40 zile pentru calificarea • 

peste 3.000 președinți și brigadieri, iar prin școlile de 5—10 luni vor fi școlarizați pînă la sfîrșitul acestui an cel puțin 1.350 președinți și vicepreședinți, 350 brigadieri și 300 contabili, ajutori de contabili și socotitori.în atenția Comitetului regional de partid și a Sfatului popular regional, a spus vorbitorul, au stat problemele legate de folosirea rațională a pămîntului, aplicarea pe scară largă a regulilor agrozootehnice avansate, utilizarea judicioasă a creditelor acordate de stat, cît și a fondurilor proprii, astfel ca din primul an de la înființare gospodăriile colective să obțină rezultate bune, fupe- rioare celor obținute înainte în cadrul întovărășirilor agricole.Ca urmare a măsurilor luate, producțiile medii din acest an sînt următoarele :— La cultura grîului, producția medie realizată la ha. pe regiune a fost de 1.400 kg. iar la gospodăriile de stat 1.840 kg. ; la porumb s-a obținut cea mai mare producție medie realizată vreodată în regiune : 2.300 kg. la ha.în gospodăriile colective și 3.500 kg. în gospodăriile de stat. Producții sporite s-au obținut și la floarea-soarelui, sfecla de zahăr, orez și celelalte culturi.Prin hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri privind stimularea creșterii taurinelor proprietate obștească, precum și pentru efectuarea construcțiilor necesare a- dăpostirii acestora gospodăriile colective au primit în acest an un ajutor substanțial în credite pe termen lung și fără dobîndă, în sumă de 165 milioane lei. Astfel s-a creat posibilitatea ca încă în primul an de colectivizare să se obțină bune rezultate în creșterea efectivelor de animale și a productivității lor.Folosind judicios aceste credite, precum și fondurile proprii, gospodăriile colective au realizat în acest an o creștere a efectivelor de vaci cu 39 mii de capete, ajungînd la 45.700 de capete. Numărul vițeilor a crescut la 52.000, iar al scroafelor la 34.000 de capete, din care sporul realizat în acest an reprezintă 21.000 de capete. O creștere corespunzătoare s-a realizat la oi al căror număr a ajuns la 460.000 de capete, din care în acest an s-a realizat 214.000 de capete.Răspîndirea metodelor a- vansate în sectorul zootehnic, organizarea schimbului de experiență între gospodăriile colective fruntașe și cele rămase în urmă, sprijinirea gospodăriilor colective de către gospodăriile de stat vecine, au dat rezultate bune în creșterea animalelor și a producției acestora. Față de 1959, producția de lapte a crescut cu 300 de litri, ajungînd în acest an la 1600 litri de lapte în medie pe cap de vacă furajată. Avem în regiune multe G.A.C. care au realizat producții de peste 2.000 litri de lapte pe cap de vacă furajată.Departe de a ne mulțumi, aceste rezultate reprezintă pentru noi un îndemn de a îndruma în continuare consiliile de conducere să-și însușească experiența de organizare și de producție a unităților fruntașe, să realizeze și să depășească aceste rezultate.Măsurile luate de Comitetul regional de partid au făcut ca gospodăriile colective să a- corde o mai mare atenție cultivării suprafețelor cu furaje și obținerii unor recolte corespunzătoare sarcinilor sporite de creștere a efectivelor și producției animaliere.Creșterea suprafețelor cultivate cu porumb siloz, lucer- nă, a culturilor de amestec și culturilor furajere, intercalate, ne permite să asigurăm complet furajele fibroase și suculente, necesare întregului șeptel.In asigurarea bazei furajere, o mare importanță a a- vut-o însămînțarea culturilor duble după recoltarea păroaselor care au ocupat o suprafață de peste 111.000 ha, re- coltîndu-se la ha o producție medie de 12.000 kg masă verde. Astfel, noi am asigurat din furajele cultivate în teren propriu și din culturile duble 10 tone de siloz pe cap de vacă, 5 tone pe cap de tineret bovin și cîte 300 kg pe cap de scroafă și oaie.Existența unui mare număr de gospodării colective noi, precum și sporirea însemnată a efectivului de animale de producție proprietate obștească, au pus și pun în fața organelor și organizațiilor de partid și de stat problema realizării unui volum sporit de construcții, prin folosirea pe scară mai largă a materialelor din resurse locale.Ca urmare a măsurilor luate, față de 4.780 obiective planificate în gospodăriile colective, în acest an, pînă la 1 decembrie s-au început 5.388 și s-au dat în folosință 5.006 obiective.Urmînd indicațiile partidului, un număr de 503 gospodării colective au introdus sistemul de retribuire a muncii în funcție de volumul lucrărilor efectuate și de producția obținută de brigadă. Extinderea acestui sistem de retribuire a muncii a cointeresat un număr mare de colectiviști la efectuarea lucrărilor agricole la un înalt nivel agrotehnic, la obținerea de producții cît mai mari la hectar.

Aplicînd în practică recomandările Congresului al III- lea al P.M.R. pe baza unui studiu amănunțit, în regiunea noastră s-a trecut la unificarea unor gospodării colective cu suprafețe mici. Unificarea unor astfel de gospodării în raionul Urziceni a dovedit practic utilitatea și importanța acestei măsuri pentru dezvoltarea lor. In toamna anului trecut, gospodăriile colective din satele Cioara și Ion Roată, raionul Urziceni, au hotărît să se unifice într-o singură gospodărie pentru a folosi mai bine posibilitățile lor.Justețea acestor indicații ale conducerii partidului este dovedită de rezultatele obținute încă din primul an de la unificare. Astfel, față de anul 1960, în acest an s-a obținut mai mult cu 220 kg. de grîu, 800 kg. de porumb, 650 kg. de floarea-soarelui, 4.000 kg. de sfeclă de zahăr în medie la hectar. Producția medie pe cap de vacă furajată este în acest an de 2.100 litri, față de 1.700 litri în 1960. Valoarea zi- lei-muncă a crescut de la 25 lei în 1960, la 30 lei în acest an.A început să se audă tot mai des expresia de gospodărie colectivă milionară sau multimilionară. în regiunea noastră sînt 208 gospodării milionare din care 103 multimilionare.Cît de mult contrastează a- ceastă realitate cu cea descrisă de marele nostru poet Vasile Alecsandri în versurile sale despre Bărăgan : Acolo floarea naște și moare-n primăvară / Acolo piere umbra în zilele de vară / Și toamna-i fără noade, ș-a iernii vijelii / Cutreeră cu zgomot pustiile cîmpii.Această descriere poetică redă plastic tabloul sumbru al condițiilor materiale de existență înfiorătoare ale țăranilor de pe aceste meleaguri aduși „la sapă de lemn' de crunta exploatare burghezo- moșierească.Acum, acest pămînt, prin priceperea darnicilor colectiviști și mecanizatori, dă roade din ce în ce mai bogate care îndestulează tot mai mult traiul oamenilor muncii.Dacă luăm la un loc casele construite pe regiune de țăranii colectiviști, reiese că la fiecare 6 familii revine o casă nouă construită. In regiunea noastră, există astăzi aproape 65.000 de colectiviști posesori de aparate de radio, 80.000 de difuzoare și peste 1000 de televizoare. Prin comerțul de stat și cooperatist, în regiune s-au desfăcut anul acesta mărfuri în sumă de aproape 1 miliard lei.* Și acesta este, tovarăși, doar începutul. Regiunea noastră are condiții deosebit de favorabile și mari rezerve care, folosite cu pricepere, vor asigura în următorii ani o creștere considerabilă a producției vegetale și animale.Comitetul Central al Partidului a trasat sarcina ca, prin- tr-o agrotehnică superioară în anul viitor să se obțină de pe suprafețe tot mai mari peste 5.000 kg. porumb boabe la ha în teren neirigat. Oamenii muncii din agricultura regiunii București sînt hotărîți să răspundă cu cinste acestei sarcini, muncind pentru a obține 5.000 kg porumb boabe la ha pe suprafețe tot mai mari.în acest scop s-au executat arături adînci pe întreaga suprafață, încorporîndu-se în a- celași timp pe aproape 50 ia sută din suprafață gunoi de grajd. De asemenea, au fost administrate peste 8.600 tone îngrășăminte chimice.De asemenea, au fost luate măsuri de pregătirea lucrătorilor din gospodăriile de stat și colectiviștilor în lunile de iarnă (conferințe, schimb de experiență etc.) pentru cunoașterea și însușirea agrotehnicii avansate și a metodelor folosite de unitățile care încă din acest an au obținut peste 5.000 kg. de porumb boabe la ha. pe terenuri neirigate.

Aspect din sala Palatului R.P. Romine tu timpul Conslâtulrti.
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O bază trainică s-a asigurat șl sporirii producției la ha. a culturilor păioase. în acest an pentru prima oară în istoria regiunii, s-a reușit ca întreaga suprafață de cultură de toamnă să fie arată și însămînțată cu mașina, în condiții agrotehnice superioare.Deși încă din acest an s-au obținut rezultate bune în dezvoltarea sectorului zootehnic, totuși ele nu sînt pe măsura posibilităților pe care le oferă regiunea noastră creșterii animalelor. în această direcție sînt necesare eforturi susținute atât în ceea ce privește creșterea încărcăturii de animale la suta de hectare, cît și sporirea producției animaliere. Este necesar să mobilizăm toate forțele din gospodăriile de stat și gospodăriile colective pentru ca creșterea efectivului de animale să se realizeze îndeosebi prin reținerea întregului tineret de prăsilă, cît și din folosirea judicioasă a creditelor și fondurilor proprii pentru cumpărări de animale.
Cuvîntul tovarășului 

Petre Ionescu, 
președintele Comitetului executiv 

al Sfatului popular regional DobrogeaDirectivele Congresului al Ill-lea al P.M.R. stabilesc sarcinile pentru întărirea și dezvoltarea continuă a sectorului socialist din agricultură.încheierea procesului de colectivizare a regiunii noastre a deschis posibilități nelimitate pentru un avînt continuu al forțelor de producție din agricultură, pentru sporirea producției vegetale și animale. Luptând pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin și îndeosebi pentru întărirea e- conomico - organizatorică a gospodăriilor colective sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, cu ajutorul prețios și permanent al conducerii partidului, oamenii muncii din agricultura regiunii noastre au obținut bune rezultate.Cele 327 de gospodării agricole colective din regiunea noastră sînt deservite azi de 30 S.M.T.-uri, care dispun de 3310 tractoare, 4.335 semănători, 1.742 combine și alte mașini agricole modeme.Primind ajutorul S.M.T.-uri- lor, muncind mai bine și la timp pămîntul, colectiviștii au sporit simțitor producția de cereale și în mod deosebit producția de grîu și porumb. La grîu în acest an, cu toate condițiile mai puțin favorabile. s-a obținut, în medie, cu 380 kg. mai mult la ha deal in 1958, primul an de producție după terminarea colectivizării.Trebuie să arătăm că avem multe gospodării colective care au acordat o atenție deosebită culturii grîului încă de la însămînțare, au semănat soiuri valoroase, într-un agro- fond bun, au asigurat densitatea la hectar, au întreținut culturile în bune condiții și recoltînd la timp și fără pierderi au obținut producții sporite. Așa de pildă, G.A.C. Agi- gea a obținut 2060 kg. grîu de pe întreaga suprafață, iar G.A.C. Năvodari 2043 kg./ha.’Analizînd rezultatele obținute la cultura grîului în 1961, sfaturile populare, conducerile unităților agricole, sub conducerea Comitetului regional de partid, au acordat în această toamnă o mai mare atenție lucrărilor agrotehnice, folosirii semințelor cu productivitate ridicată, generalizării experienței bune do- bîndite de unitățile fruntașe în vederea creșterii producției la această cultură în anii următori. Vom ajuta G-A.C. să ia toate măsurile pentru executarea lucrărilor în condiții agrotehnice tot mai bune, astfel ca in anul 1965 ele să obțină, în medie pe regiune, cel puțin 1800 kg. grîu la hectar.$i în ce privește cultura

încă de acum au fost luate măsuri ca producția de lapte pe cap de vacă furajată să crească în 1962 la 3.100 litri în gospodăriile de stat și 1.700 litri în gospodăriile colective. Pentru anul viitor gospodăriile colective vor livra statului 150.000 de porci în greutate medie de 100 kg.După cum vedeți, numai din prezentarea principalelor cifre de plan, rezultă perspectivele mărețe care se deschid în fața oamenilor muncii din cuprinsul regiunii București.însuflețiți de documentele Congresului al III-lea al Partidului, noi, delegații oamenilor muncii care lucrează pe ogoarele colectivizate ale regiunii București, se angajează în fața partidului și guvernului că nu-și vor precupeți nici un efort și strîns imiți în jurul partidului, al Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, vor da viață sarcinii principale care stă în fața tuturor oamenilor muncii: desăvîrșirea construcției socialiste în scumpa noastră patrie.

porumbului, G.A.C. au obținut rezultate pozitive. Producția obținută anul acesta depășește cu 1150 kg. ia hectar producția anului 1958. 46 G. A. C. pe o suprafață de peste 17.000 hectare au obținut producții de peste 4000 kg. porumb-boabe la hectar în teren neirigat. Așa de pildă, G.A.C. din satul Siminoc a obținut de pe întreaga suprafață cultivată cu porumb o producție medie de 4979 kg./ha. în această gospodărie, brigada condusă de tov. Gă- doiu Constantin, care participă ca delegat la consfătuirea noastră, a obținut de pe suprafața de 150 hectare o producție medie de 5.100 kg. porumb boabe la hectar pe teren neirigat și în plus de pe fiecare hectar a cules 180 kg. fasole, care a fost semănată intercalat.Pentru folosirea mai completă a suprafețelor cultivate cu porumb, pe baza indicațiilor Comitetului regional de partid s-a introdus începând din 1959. pe întreaga suprafață, cultură intercalată de fasole sau dovleci, obținîn- du-se în fiecare an peste 5000 tone fasole și 150.000 tone dovleci, fără a diminua producția de porumb.Conduse de către organele și organizațiile de partid, sfaturile populare acordă o atenție deosebită creșterii continue a producției, astfel ca pînă In anul 1965 să se obțină în medie de pe întreaga suprafață o producție de peste 3000 kg. porumb boabe la hectar. Garanția obținerii a- cestor producții ne-o dă experiența căpătată în cultura porumbului, extinderea mecanizării lucrărilor de pregătire a terenului, de fertilizare continuă a solului șl de întreținere la timp și în bune condiții a culturilor, folosirea seminței de porumb dublu-hibrid și aplicarea retribuției după producție.Pentru anul 1962 au fost efectuate pînă în prezent a- rături adînci de toamnă Ia 30 cm. pe întreaga suprafață planificată a fi însămînțată cu porumb, iar planul de fertilizare a solului cu îngrășăminte organice a fost depășit cu 61 la sută.Trebuie să arătăm că în regiunea noastră se desfășoară o muncă susținută în rîndul colectiviștilor pentru punerea în practică a indicațiilor C.C. al P.M.R. de a se obține de pe suprafețe cît mai mari producții de cel puțin 5.000 kg. boabe la ha.Pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Directivele Congresului al III-lea al

P.M.R. și de alte hotărîri de partid privind folosirea rațională a fondului funciar, redarea de noi suprafețe de teren agriculturii, în regiunea Dobrogea au fost indiguite a- proape 29.000 hectare teren din care 11.500 hectare dese- cate și redate agriculturii. De asemenea, în toamna acestui an, s-au identificat circa 75.000 ha. terenuri improprii culturii cerealelor, care urmează să fie amenajate în viitor pentru cultura pomilor și viței de vie.Considerăm că sînt posibilități ca pînă în 1965 să se redea în circuitul agricol, prin îndiguiri, desecări, defrișări de arborete, desființări de drumuri inutile, desțeleniri de pășuni slab productive, o suprafață de peste 50.000 hectare, iar prin măsurile ce se vor lua vor fi ferite de eroziuni 45.000 hectare. De asemenea, există preocupare pentru extinderea irigațiilor, folosind apa din Dunăre, precum și sursele mai mici din interiorul regiunii.Vorbitorul a arătat în continuare că datorită sprijinului acordat de către partid și guvern gospodăriile colective din regiune au dezvoltat în ultimii ani una din ramurile importante de producție — zootehnia.In urma măsurilor luate, efectivele de animale au crescut față de 1957. anul terminării colectivizării agriculturii, cu 70.630 taurine (adică cu 30 la sută), din care 30.323 vaci, cu 99.000 porcine, 422.000 ovine și peste 980.000 păsări, revenind la 100 de ha. 18,36 taurine, din care 6,4 vaci (față de 0,7 vaci în 1957), 27,4 porcine față de 3,2, 130 ovine față de 77 și 257 păsări față de 24 cît erau în 1957 la 100 de hectare.Datorită îmbunătățirii condițiilor de hrană și adăpostire a animalelor, producțiile au crescut simțitor. Producția de lapte obținută de la fiecare vacă furajată s-a dublat față de 1957. G.A.C. din satul Co- coșu a realizat pînă la 1 decembrie, de la un efectiv de 77 vaci o producție de 3.240 litri lapte pe cap de vacă furajată, iar G.A.C. din Coma- na cîte 2.752 litri lapte de la 220 vaci.în regiunea noastră există o bună tradiție în privința creșterii oilor. Principala noastră preocupare este îndreptată în direcția ameliorării continue a raselor existente. In acest scop, cu sprijinul stațiunii experimentale Dobrogea, începînd încă din anul 1958, s-a introdus și extins metoda însămînțărilor artificiale ajungîndu-se la 93 la sută din efectivul de oi al gospodăriilor colective în 1961.Și în creșterea porcilor și a păsărilor s-au obținut unele rezultate bune. Sporirea efectivului de porci de aproape 10 ori față de 1957, iar al păsărilor de 20 de ori, a creat posibilitate gospodăriilor agricole colective, să obțină venituri din ce în ce mai mari.Practica a dovedit că pentru obținerea de rezultate bune în creșterea animalelor* factorul hotărîtor este omul, care trebuie să lucreze cu tragere de inimă în meseria de crescător de animale. Are o mare importanță permanentizarea crescătorilor de a- nimale pe locul de muncă și cointeresarea lor materială privind retribuția muncii după producție. Pentru a-i învăța pe colectiviști cum să crească și să îngrijească rațional animalele, se organizează în fiecare an cursuri de scurtă durată cu crescătorii de animale, cu scoaterea din producție. în acest an au fost școlarizați sau sînt în curs de școlarizare peste 3.000 asemenea cadre.Pe lîngă aceasta, noi acordăm o atenție deosebită pregătirii profesionale a masei largi de colectiviști prin cursurile agrozootehnice de masă la care sînt încadrați tot mai mulți colectiviști ce lucrează în sectorul producției vegetale și animale. In acest an sînt cuprinși la cursurile agrozootehnice peste 35.000 de colectiviști.Pentru asigurarea unei baze furajere corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ, în ultimii ani în regiunea noastră baza furajeră s-a îmbunătățit, punîndu-se un accent deosebit pe nutrețurile însilozate. O atenție deosebită am acordat sporirii producției de masă verde la hectar pe pășunea naturală prin întreținerea tuturor pășunilor, desțelenirea și reînsămînța- rea celor slabe după principiul conveierului verde. De asemenea, se va extinde cultura sparcetei, borceagului, sorgului, ierbii de Sudan și lucarnei pentru masă verde și producerea fînurilor, iar pentru asigurarea furajelor suculente se vor însămînța suprafețe corespunzătoare pentru siloz.Un alt factor de mare importanță pentru creșterea animalelor și ridicarea productivității lor este asigurarea de construcții bune al căror număr a crescut în G-A.C. de la 1.226 în 1957 la 4.550 în prezent. La realizarea acestui număr de construcții, gospodăriile agricole colective au primit un ajutor deosebit din partea statului prin credite pe termen lung fără dobîndă, precum și materiale la preț redus.Pe baza indicațiilor partidului, s-a pus un accent deosebit pe executarea de construcții ieftine, prin folosirea materialelor și resurselor locale, fapt ce a dus la scăderea prețului de cost. Astfel, de la 112.000 lei cît costa în medie un grajd de 100 capete în 1957, în acest an a ajuns la 76.000 lei, Iar un saivan 

pentru 250 oi s-a redus de la 72.000 lei la oca. 48.000 lei.Pînă în anul 1965 pentru asigurarea adăpostirii animalelor, G.A.C. vor construi încă 3.700 obiective.Creșterea producțiilor de cereale la hectar, a efectivelor de animale și a productivității lor, a creat posibilitatea ca G. A. C. din regiunea noastră să contribuie la fondul central al statului cu cantități sporite de produse agricole.în acest an unitățile din regiunea noastră au vîndut statului pe bază de contract peste 95.800 tone grîu, 86.300 tone porumb și 36.200 tone floarea-soarelui, adică cu 100 la sută mai mult grîu și porumb, de trei ori mai multă floarea-soarelui, cu 210.000 hl. lapte vacă și oaie, cu 661 tone lînă fină și semifină, și cu 4060 tone came decît în 1958.O atenție deosebită am a- cordat ridicării G.A.C. rămase în urmă, la nivelul celor fruntașe. Astfel, au fost repartizate să lucreze în aceste gospodării cele mai bu ,e cadre de ingineri și tehnicieni a- gronomi și zootehniști. Consiliile de conducere au fost îndrumate și sprijinite permanent în organizarea muncii și aplicarea retribuției după producție, în respectarea statutului model și a regulamentului de ordine interioară. Pe baza studierii condițiilor locale fiecare unitate a fost ajutată să-și dezvolte acele ramuri de producție care asigură cea mai mare rentabilitate.în continuare vorbitorul a prezentat cîteva din rezultatele obținute în întărirea și dezvoltarea economico-organi- zatorică a G.A.C. din regiune. A crescut averea obștească a G.A.C. de la 383.700.000 lei (adică 83.000 lei la 100 ha.) în 1957 la 900.000.000 lei (adică 185.000 lei la 100 ha.) în prezent. O dată cu aceasta, a crescut și fondul de bază. El reprezintă 86.660 lei la 100 ha. în prezent față de 43.600 lei în anul 1958.Creșterea puterii economice a gospodăriilor agricole colective, a dus la sporirea an de an a veniturilor repartizate la zi-muncă membTilor colectiviști. Tot mai multe G.A.C. împart colectiviștilor avansuri bănești lunare și trimestriale.Veniturile realizate de colectiviști au creat posibilități ca un număr de 45.000 familii (adică la fiecare 3 familii una) să-și construiască și să-și renoveze casa, aproape 21.000 familii au introdus lumina electrică în case, 11.000 și-au procurat aparate de radio, iar un număr însemnat și-au cumpărat mobilă, mașini de cusut și alte obiecte de folosită îndelungată.Satele din regiunea noastră și-au schimbat înfățișarea. Prin contribuția voluntară a colectiviștilor, s-au construit 82 cămine culturale, 57 școli, ș-a lărgit spațiul de școlarizare cu încă 134 săli noi de clasă.
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Cluj al P. M. R.Pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid privind colectivizarea agriculturii și consolidarea economico-orga- nizatorică a gospodăriilor colective, comitetul regional de partid a avut ca o principală și permanentă preocupare întărirea continuă a organizațiilor de partid de la sate, în scopul ridicării rolului lor de conducător politic și al creșterii capacității lor de organizare și mobilizare a maselor de țărani muncitori în vederea lărgirii și consolidării relațiilor de producție socialiste la sate.Realizările dobîndite de majoritatea gospodăriilor colective din regiune privind creșterea producției agricole vegetale și animale și pe această bază a veniturilor colectiviștilor, au fost folosite cu pricepere de organizațiile de partid în munca politică desfășurată pentru convingerea maselor de țărani muncitori despre superioritatea gospodăriei agricole colective. Au fost organizate vizite ale țăranilor întovărășiți în gospodăriile a- gricole colective fruntașe, expuneri și conferințe în adunări populare de către activiștii de partid și de stat, convorbiri ale colectiviștilor cu țăranii întovărășiți, au fost editate broșuri, pliante, fotogazete, foi volante despre munca și viața din gospodăriile colective fruntașe. Au fost organizate expoziții agricole la sate, care au oglindit rezultatele obținute de gospodăriile colective, precum și vizionări de filme agricole documentare printre care și filmul „Milionarii din regiunea Cluj".în realizarea sarcinilor privind colectivizarea agriculturii, Comitetul regional de partid s-a călăuzit după indicațiile Comitetului Central al partidului nostru de a antrena în desfășurarea muncii politice de masă organizațiile de partid de la sate, activul fără de partid al acestora.Pe baza muncii politice desfășurată cu răbdare de către organele și organizațiile de partid, respectîndu-se principiul liberului consimțămînt, s-a reușit ca în regiunea noastră colectivizarea agriculturii să capete un caracter de masă, trăsătura ei principală fiind intensificarea ritmului de transformare a întovărășirilor în gospodării. colective.

Astăzi lumina electrică a pătruns în peste 200 sate față de unul singur în timpul regimului burghezo-moșieresc.în raioanele Negru-Vodă și Medgidia s-a introdus curentul electric în toate satele.Cu toate acestea, noi considerăm că rezultatele obținute pînă acum nu sînt încă la nivelul posibilităților existente. Mai există unele deficiențe în organizarea muncii, în cointeresarea materială a colectiviștilor și în asigurarea locurilor de muncă cheie cu cadre corespunzătoare. De asemenea, noi nu am rezolvat complet unele probleme ca, de pildă, a- sigurarea sortimentelor de furaje de calitate și în cantitățile necesare pentru furajarea rațională a efectivelor de animale, aceasta deoarece, pe de o parte, producțiile ce le obținem la plantele furajere sînt încă mici, iar pe de altă parte suprafețele stabilite prin plan de Ministerul Agriculturii sînt cu totul insuficiente în timp ce efectivele cresc. Stăm destul de slab și în ceea ce privește asigurarea cu apă a fermelor de animale, problemă în care Ministerul Agriculturii nu ne-a ajutat suficient.Vorbitorul a subliniat că un factor deosebit de important în întărirea și dezvoltarea gospodăriilor agricole colective l-a constituit și îl constituie activitatea permanentă, de zi cu zi, a organelor și organizațiilor de partid. Comitetul regional de partid a luat măsuri menite să ducă la întărirea continuă a organizațiilor de bază din G.A.C. și la creșterea continuă a rolului de conducător politic al acestora.Astfel, după terminarea colectivizării, într-un număr de 27 gospodării agricole colective, nu erau organizații de partid, iar 60 de organizații erau mici, cu 3-5 membri. Datorită îmbunătățirii muncii de primire în partid a celor mai buni colectiviști, în toate gospodăriile colective există acum organizații de bază.Organele și organizațiile de partid desfășoară o intensă activitate politico-educativă în rîndurile colectiviștilor pentru creșterea continuă a conștiinței lor socialiste, a dragostei față de muncă și avutul obștesc, a disciplinei în muncă.în încheiere vorbitorul a spus : In numele Comitetului regional de partid, al Sfatului popular regional și al tuturor oamenilor muncii din agricultura regiunii Dobrogea, exprim și cu acest prilej recunoștință și mulțumiri conducerii de partid și de stat în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, pentru ajutorul multilateral și permanent acordat regiunii noastre în dezvoltarea și întărirea economico-organi- zatorică a gospodăriilor agricole colective.Asigurăm conducerea partidului că pe viitor vom munci cu și mai mult elan și perseverență pentru realizarea mărețelor sarcini puse în fața noastră de Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Ro- mîn.

Gospodăriile agricole colective sînt în prezent dominante în cadrul sectorului cooperatist al agriculturii din regiune. în anul 1960 au intrat în gospodăriile colective 48.295 familii cu 148.687 ha., iar în 1961 pînă în prezent s-au constituit 290 gospodării agricole colective în care au intrat peste 60.000 familii cu peste 190.000 ha. în prezent în regiune există 671 de gospodării colective care cuprind peste 80 la sută din suprafața colectivizabilă.în raioanele Dej, Gherla, Bistrița, Huedin, procesul de colectivizare a agriculturii în linii mari s-a terminat, iar în celelalte raioane gospodăriile colective dețin majoritatea suprafețelor agricole.Ținînd seama de rezultatele obținute, se poate aprecia că într-un timp scurt în regiunea noastră procesul de colectivizare a agriculturii va fi încheiat.După ce a înfățișat măsurile luate de organele de partid și de stat pentru îndrumarea și sprijinirea gospodăriilor colective, vorbitorul a relevat succesele însemnate obținute de gospodăriile agricole colective în dezvoltarea multilaterală a producției, în sporirea an de an a fondurilor de bază, în perfecționarea organizării și retribuirii muncii colectiviștilor.Numeroase gospodării colective, care au respectat regulile agrotehnice, au realizat chiar în condițiile de climă ale acestui an recolte bune Ia hectar, demonstrînd rezervele mari existente în regiunea noastră pentru ridicarea producției de cereale.In domeniul producției vegetale, în unele gospodării colective nu se aplică încă o agrotehnică corespunzătoare, nu se asigură o densitate normală a plantelor pe unitate de suprafață, diminuîndu-se în acest fel recolta la hectar.Creșterea considerabilă a sectorului colectivist din regiunea noastră creează condiții ca în viitor să se aplice o agrotehnică superioară, pentru sporirea producției de grîu și porumb. Vom îndemna și sprijini unitățile agricole
(Continuare în pag. a 3-a



(Urmare din pag. 2-a) socialiste să folosească din plin condițiile create ca în anul 1965 să se realizeze, în medie, la hectar cel puțin 1.700 kg. grîu și 2.600 kg. porumb boabe.Datorită condițiilor de relief și de climă, precum și a unei practici îndelungate a țărănimii, regiunea noastră are un pronunțat caracter zootehnic, creșterea animalelor și în special a bovinelor fiind o ocupație de seamă a țărănimii.Efectivele de animale din gospodăriile agricole colective vor avea ponderea cea mai însemnată în cadrul averii obștești a gospodăriilor, devenind principala lor sursă de venituri bănești.In acest an, gospodăriile agricole colective din regiunea noastră, pe baza ajutorului primit din partea statului, au cumpărat aproape 30.000 vaci și vițele — dublîn- du-se în acest fel efectivul existent la începutul anului. Comitetul regional de partid și Sfatul popular regional au îndrumat gospodăriile colective să-și sporească efectivele de animale proprietate obștească și prin reținerea întregii prăsile proprii.Pe baza planului de dezvoltare a efectivelor de animale în 1962 în G.A.C. se va realiza peste 28 capete bovine la 100 ha din care vaci 11,7, iar în 1965 vom ajunge la peste 40 capete din care 19,1 vaci. în acest fel G.A.C. vor avea un efectiv de 200.000 capete bovine din care 94.000 vaci.O rezervă deosebit de importantă pe seama căreia, în regiunea noastră pot fi sporite efectivele de animale, sînt pășunile și fînețele care reprezintă 48 la sută din suprafața agricolă a regiunii. De aceea ne propunem să mobilizăm sfaturile populare, G.A.C. pentru aplicarea unui complex de lucrări în vederea îmbunătățirii și refacerii pășunilor și fînețelor naturale, în scopul creșterii producției de masă verde.Pentru adăpostirea în bune condițiuni a efectivului sporit de animale, în anul acesta au fost date în folosință în gospodăriile colective din regiune 441 grajduri pentru vite, față de 431 planificate și un număr însemnat de alte adăposturi. In anii următori volumul de construcții agrozootehnice va crește și mai mult. In acest scop vom extinde experiența bogată câștigată de gospodăriile colective, care folosind materiale locale au reușit să construiască grajduri trainice și ieftine pentru bovine cu cheltuieli care n-au depășit 600 lei de fiecare animal.Gospodăriile colective ca cele din Frata, Jeica și Dragu, folosind la construcția grajdurilor pămînt bătut, piatră, cărămizi confecționate pe plan local și alte materiale ieftine, au construit grajduri la un cost de 350—450 lei de fiecare vită.Dacă în ceea ce privește creșterea numerică a efectivelor de animale s-au obținut rezultate, producțiile realizate, din cauza lipsurilor care mai există în ceea ce privește îngrijirea și furajarea animalelor, sînt încă sub posibilitățile reale. La aceasta contribuie și faptul că în multe gospodării agricole colective nu se aplică retribuția după producția obținută șl nu se asigură o stabilitate a colectiviștilor îngrijitori de animale.Clima și solul regiunii noastre oferă condiții deosebit de prielnice pentru cultura pomilor și a viței de vie.în regiune fiind suprafețe de zeci de mii de hectare de terenuri în pantă, care nu pot fi cultivate cu cereale sau alte plante, noi am luat măsuri ca plantațiile de pomi și vii să fie făcute numai pe asemenea terenuri.Ne propunem ca în anii următori să lărgim considerabil patrimoniul pomi-viticol prin noi plantații, în așa fel, încît această ramură să devină o importantă sursă de venituri a gospodăriilor colective. Pînă în anul 1965 suprafețele plantate cu pomi fructiferi vor ajunge la 30.000 ha față de 17.000 ha existente în prezent, iar viile vor cuprinde peste 7.000 ha.Potrivit Directivelor Congresului al IlI-lea al Partidului și a Hotărîrilor Plenarei C.C. al P.M.R. din 30 iunie—1 iulie, noi ne preocupăm ca pe baza unor studii economico-sociale, a convingerii colectiviștilor, să trecem treptat la unificarea unor gospodării mici în gospodării mai mari. în felul a- cesta se creează condiții mai bune de dezvoltare economică și organizatorică a acestora printr-o folosire mai rațională a terenurilor, a forței de muncă și o îmbinare armonioasă a diferitelor ramuri de producție. Din analizele economice pe ultimii ani rezultă că gospodăriile care au mărimea
Raionul Caracal racordat 

la sistemul energetic național
Prieteni 

ai teatruluiîncepând din săptămîna trecută, orașul și raionul Caracal din regiunea Oltenia primesc energie electrică din sistemul energetic al țării. Alimentarea se face printr-o rețea de 110 kilovolți, construită între Craiova și Caracal de către un colectiv al întreprinderii de construcții și montaje energetice Sibiu. Odată cu această rețea a fost pusă sub tensiune și linia electrică de 35 kilovolt! dintre Caracal și Cora

în jurul a 1.500 ha realizează indicii economici cei mai ridicați. Desigur unificarea este o acțiune de mai lungă durată, ea se va realiza pe măsura creării condițiilor politice și economice necesare unificării.Ținînd seama de importanța ce o prezintă asigurarea cu cadre bine pregătite a gospodăriilor colective, Comitetul regional de partid și Comitetul executiv al sfatului popular regional s-au preocupat îndeaproape de sprijinirea gospodăriilor colective pentru școlarizarea cadrelor de conducere, președinți, contabili, brigadieri etc. în prezent în regiune funcționează două școli de 5 luni pentru președinți și brigadieri, o școală cu durata de 10 luni pentru contabili și este în curs de deschidere un nou centru școlar. Pe baza unui plan întocmit pînă în anul 1963 vor fi școlarizați toți președinții și contabilii din G.A.C. ale regiunii.S-a organizat și un curs de instruire teoretică și practică cu durata de 10 zile a îngrijitorilor de animale din gospodăriile agricole colective, care funcționează pe lîngă stațiunile experimentale și gospodăriile de stat cu caracter zootehnic, urmînd ca pînă în primăvara anului viitor să termine aceste cursuri un număr de 900 îngrijitori.Datorită faptului că avem o serie de președinți care dovedesc calități de buni organizatori, dar cărora le lipsesc o serie de cunoștințe agrotehnice, propunem reînființarea fostelor școli de pregătire a cadrelor pentru G.A.C. cu o durată de 2 ani, de pe lîngă institutele agronomice, care au dat bune rezultate și în care vor putea fi școlarizate un mare număr de cadre de conducere, în special președinți, cu scoaterea din producție numai cîte 5 luni în perioada de iarnă.în problema organizării teritoriului și a îmbunătățirilor funciare, activează în prezent pe raza regiunii trei unități : Centrul de organizarea teritoriului, aparținînd Ministerului Agriculturii, cu rază de activitate pe mai multe regiuni, Oficiul regional de îm
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al Sfatului popular regional SuceavaUn factor hotărâtor care a contribuit la consolidarea și dezvoltarea economi co-orga- nizatorică a gospodăriilor colective din regiunea noastră a fost atenția deosebită pe care a acordat-o Comitetul regional de partid întăririi organizațiilor de partid din aceste unități. în acest scop, au fost primiți în organizațiile de partid cei mai harnici și înaintați colectiviști, iar membrii și candidații de partid au fost repartizați să muncească in cele mai importante sectoare de activitate.în consiliile de conducere ale gospodăriilor colective au fost aleși cei mai destoinici și harnici colectiviști, buni organizatori ai producției și cu autoritate în fața colectiviștilor.Aplicarea consecventă a principiului cointeresării materiale a colectiviștilor în toate sectoarele de activitate, precum și răspândirea largă a experienței înaintate a unităților fruntașe, au fost, de asemenea, factori importanți în întărirea eccnomico-organiza- torică a gospodăriilor colective.Printre măsurile luate în vederea îmbunătățirii activității economice a gospodăriilor colective un rol deosebit l-a avut și întocmirea planurilor de perspectivă, iar în satele complet colectivizate și proiectele de organizare a teritoriului. Aceste lucrări au stat la baza întocmirii planurilor de producție anuale. S-au dezvoltat ramuri de producție care aduc venituri mari. Pe lîngă preocuparea în vederea creșterii producției vegetale, o atenție deosebită s-a dat creșterii animalelor.în regiunea noastră creditele acordate anul acesta gospodăriilor colective pentru procurări de animale sînt de peste 24 milioane în afară de alte 5,7 milioane destinate construirii adăposturilor pentru animale.Creditele acordate în condiții foarte avantajoase, contribuția proprie a gospodăriilor colective și preocuparea pentru creșterea animalelor provenite din prăsilă proprie au făcut ca în prezent gospodăriile agricole colective să aibă la 100 de ha. o încărcătură de 26 taurine față de 18.6 capete la 100 hectare în 1960.Concomitent cu preocuparea pentru creșterea efective

bia, prin care se racordează la sistemul energetic național raionul Corabia.Cu această linie, lungimea rețelei electrice dată în exploatare, în acest an, în Oltenia însumează aproape 250 de kilometri. Acum, mai mult de jumătate din numărul raioanelor acestei regiuni sînt legate prin linii de înaltă tensiune la sistemul energetic al țării. (Agerpres) 

bunătățiri funciare și Serviciul de organizarea teritoriului, ambele aparținînd Sfatului popular regional. Din cauza acestei forme de organizare se ivesc o serie de paralelisme în diferite acțiuni, fapt pentru care activitatea acestor unități nu se poate desfășura în mod unitar, sistematic și expeditiv. Propunem ca în locul acestor trei unități să se creeze o singură unitate pe raza administrativă a regiunii, subordonată Sfatului popular regional.Pentru regiunile care au mari suprafețe deluroase, trebuie îmbunătățită sistema actuală de mașini și tractoare agricole. Stațiunile de mașini și tractoare din regiunea noastră să fie dotate în mai mare măsură cu tractoare puternice pe șenile și să fie construite noi tipuri de mașini agricole ca : semănători, combine care să poată fi folosite cu mare randament și pe terenurile mai accidentate.Este necesară dotarea în viitor a S.M.T. și cu mașini și utilaj pentru lucrările de îmbunătățiri funciare, pentru lucrări de terasare și altele, în vederea punerii în valoare a terenurilor de pantă încă nefolosite.Depunînd în continuare eforturi susținute pentru dezvoltarea rezultatelor bune, pentru generalizarea experienței înaintate, desfășurând o muncă politică de masă rodnică, Comitetul regional de partid, toate organizațiile de partid din regiunea Cluj sînt hotărîte să-și aducă întreaga lor contribuție la îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de-al IlI-lea Congres al partidului, pentru încheierea în scurt timp a procesului de colectivizare a agriculturii, pentru întărirea economico-organiza- torică a G.A.C., pentru sporirea considerabilă a producției agricole.Sub conducerea înțeleaptă a partidului, strînși uniți în jurul Comitetului Central. în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, noi ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru înfăptuirea politicii partidului de desăvîrșire a construcției socialismului în patria noastră.

lor de animale sfaturile populare au urmărit creșterea Producțiilor medii pe fiecare a- nimal.în acest scop. asigurarea bazei furajere a constituit, de asemenea, o preocupare de prim ordin. Pentru satisfacerea necesarului de masă verde s-au dat gospodăriilor colective pe bază de contract pe mai multi aci. peste 20.000 hectare din pășunile comunale, ’urmărindu-se efectuarea pe aceste suprafețe a lucrărilor de întreținere și ameliorare.în planul nostru de măsuri elaborat după Plenara C. C, al P.M.R. din iunie-iulie a.c., am prevăzut să executăm în următorii 5—6 ani lucrări de regenerarea pășunilor și combaterea eroziunii solului pe 70.000 ha. de pe care vom obține o cantitate de masă verde de 3—5 ori mai mare la hectar decît obținem în prezentExperiență bună în aceasta privință avem. între anii 1957—1961 s-au executat astfel de lucrări pe o suprafață de 10.000 hectare, obținîndu-se în acest an cîte 8.000—16.000 kg. masă verde la hectar. în același timp acordăm atenție și însilozării de furaje și în special de porumb în amestec cu soia. Anul acesta, s-a asigurat în gospodăriile colective în medie peste 10 tone de furaje însilozate pe cap de vacă.Pentru adăpostirea animalelor, gospodăriile colective au fost îndrumate de tehnicienii sfaturilor populare să facă construcții bune și ieftine. Prin folosirea în mai mare măsură a materialelor locale, costul grajdurilor s-a redus simțitor.Pentru a cointeresa și mal mult pe colectiviști în sporirea producției, noi am pus un accent deosebit pe introducerea retribuției și după producție. în anul 1961 s-a acordat colectiviștilor retribuție suplimentară în 145 G.A.C.-uri față de 47 în 1960, ceea ce reprezintă 93 la sută din numărul total de gospodării colective. Totodată gospodăriile colective au început să cointereseze și pe tractoriști în creșterea producției agricole prin a- cordarea de premii pentru contribuția adusă la depășirea producțiilor planificate. în vederea întăririi legăturii între brigăzile S.M.T. șl unita

Printre numeroa
sele acțiuni între
prinse de comitetul 
U.T.M. al Școlii teh
nice de maiștri din 
Galați, pentru folo
sirea timpului liber 
intr-un mod plăcut 
și educativ, se nu
mără și vizionarea 
colectivă a specta
colelor de la Tea
trul de stat și Tea
trul muzical din lo
calitate. 

De la începutul 
anului școlar și pînă în prezent, 
elevii au vizionat 
un număr de 12 
spectacole printre 
care „Celebrul 702“ 
de Al. Mirodan, „Un milion pentru un surîs” de Sofro- 
nov, operetele „Vînt de libertate" de Du- 
naevski șl „Casa cu cu trei fete" de 
Schubert. După vi

tea deservită s-au permanentizat mecanizatorii în majoritatea gospodăriilor colective. Dintre aceștia aproape 60 la sută sînt membri ai gospodăriilor colective în care lucrează, ceea ce mărește de asemenea cointeresarea lor în obținerea de producții sporite.La indicația Comitetului regional de partid, sfaturile populare s-au preocupat de ridicarea calificării cadrelor din gospodăriile colective și a mecanizatorilor. Numai în 1960 au fost școlarizați 39 de președinți de gospodării colective, 87 contabili, 21 brigadieri de cîmp și zootehnici, iar în prezent urmează cursuri de pregătire 170 de cadre de conducere din G.A.C. Totodată la Casa agronomului au fost organizate cursuri de scurtă durată pentru pregătirea de șefi de echipe de construcții, brigadieri zootehnici, ajutori contabili, vicepreședinți de G.A.C., iar la gospodăriile de stat au fost pregătiți timp de 10-15 zile la locul de producție un număr de 288 îngrijitori de animale.Pentru îmbunătățirea asistenței tehnice în gospodăriile colective, socotim bună măsura luată de Ministerul Agriculturii de a trimite toate cadrele tehnice de la comune să lucreze în gospodăriile colective.în vederea valorificării experienței înaintate a gospodăriilor fruntașe, s-au organizat numeroase consfătuiri și demonstrații practice care au dus la îmbogățirea cunoștințelor colectiviștilor.Ca urmare a aplicării măsurilor tehnico-organizatorice, în anul 1961 în regiunea noastră au fost obținute rezultate superioare față de anii precedent! în sporirea producției vegetale și animale.Gospodăriile colective au obținut în medie cîte 1.806 kg. griu la hectar și 2.450 kg. la porumb, adică cu peste 400 kg. la hectar la grîu și cu peste 500 kg. la hectar la porumb mai mult decît producția medie de la întovărășirile agricole. Sporuri mari față de întovărășiri au realizat gospodăriile colective și ia floarea- soarelui, sfeclă de zahăr și alte culturi.Sînt gospodării colective care au depășit cu mult aceste producții De pildă, GA.C. Pepeni a realizat la grîu 2.505 kg la hectar, G-A.C. Știubieni Negreai, Tudor Vladimirescu, Dorobanți și altele au realizat peste 2.400 kg. grîu la hectar, în toate raioanele sînt multe gospodării colective care au obținut de pe întreaga suprafață producții de 3-4.000 kg. porumb la hectar. în raionul Botoșani două gospodării colective vecine — Bubulești și P.omînești (ultima pînă în 1961 era gospodărie slabă) — au realizat 5.500 kg. și respectiv 5.250 kg. de porumb boabe la hectar pe suprafețe mari.Datorită condițiilor bune create și a măsurilor luate și producția sectorului zootehnic este, de asemenea, în continuă creștere.In 1960, producția de lapte pe cap de vacă furajată a fost de 1.914 litri, cu 791 litri mai mult ca în 1957, iar în acest an vom ajunge la o producție de 2.100 litri lapte pe cap de vacă furajată. Avem multe gospodării colective care an de an realizează producții superioare față de media pe regiune. G.A.C. Știubieni a realizat în acest an pînă la 30 noiembrie, în medie, 2600 litri lapte pe cap de vacă furajată.Practica gospodăriilor colective fruntașe demonstrează că regiunea noastră are mari posibilități de sporire continuă a producției agricole. Producțiile mari obținute în sectorul vegetal și animal au creat posibilitatea ca veniturile gospodăriilor colective să crească, iar valoarea zilei-muncă în acest an să fie cu mult mai mare decît în anul trecut. Valoarea medie a zilei-muncă pe regiune este de 29 lei față de 21 lei în I960, în raionul Săveni valoarea medie a zilei-muncă în cele 43 gospodării colective se ridică anul acesta la circa 37 lei din care 13 lei în numerar. G.A.C. Știubieni din acest raion, datorită dezvoltării multilaterale și obținerii de producții mari, va realiza valoarea zilei-muncă la peste 41 lei din care 17 lei în numerar, în timp ce fondul său de bază crește în a- cest an cu 532 lei la hectar. G.A.C. Ripiceni formată din unificarea gospodăriilor din 3 sate apropiate, a reușit în a- cest an ca din veniturile obținute să repartizeze la ziua- muncă cîte 40 lei din care cîte 16 lei în numerar.După ce a arătat că pînă în acest an regiunea Suceava a avut rezultate slabe în munca de colectivizare, vorbitorul a spus: Comitetul regional de partid, comitetele raionale de partid șl, la indicația lor sfaturile populare, au luat o serie de măsuri pentru intensificarea muncii politice și culturale de masă în rîndu- rile țărănimii.După plenara Comitetului Central al P.M.R. din iunie-

zionări au avut loc 
discuții însuflețite 
pe marginea specta
colelor. Printre cei 
care au îndrăgit 
teatrul, se numără 
viitorii maiștri. 
Lupu Cojocaru,
Sandu Cosma, Tă- 
nașe Toncu și alții.

M. SCORȚARU 
corespondent 

voluntar 

iulie a.c., s-a organizat dezbaterea raportului tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej în toate organizațiile de partid, în adunări cu colectiviștii și întovărășiții, la căminele culturale, la care au participat peste 136.000 de țărani.O mare importanță s-a dat organizării vizitelor țăranilor întovărășiți la gospodăriile colective. în acest an 35.300 de țărani întovărășiți au vizitat în mod organizat gospodăriile colective fruntașe și circa 900 colectiviști din cei mai buni au mers în satele fără gospodării colective și le-au vorbit țăranilor despre viața și munca lor. Au fost tipărite broșuri și pliante, foi volante.în căminele culturale se organizează seri de calcul, se pun întrebări și se dau răspunsuri în legătură cu prevederile statutului G.A.C. și alte probleme care interesează țărănimea.Rezultatele bune obținute de gospodăriile colective pe care mulți întovărășiți le-au constatat cu ocazia vizitelor făcute, au avut un rol hotărî- tor în convingerea unui număr tot mai mare de familii de a păși pe calea G.A.C.De la 1 ianuarie 1961 pînă în prezent s-au constituit un număr de 177 gospodării colective. Numărul familiilor intrate în G.A.C. a crescut în a- ceastă perioadă cu circa 47.000, iar suprafața de teren agricol cu 121.000 hectare.In continuare, vorbitorul a arătat că în regiune nu s-a dezvoltat suficient creșterea porcilor și păsărilor, grădinăritul, care ar spori și mai mult veniturile gospodăriilor colective.Ne preocupăm de asigurarea condițiilor pentru o recoltă bogată în anul viitor. In această toamnă însămînțările s-au realizat conform planului și în condiții tehnice corespunzătoare. Planul de arături adină de toamnă s-a realizat în proporție de 98 la sută, iar in- grășămintele organice s-au a- plicat pe 80 Ih sută din suprafața planificată. Pentru obținerea unei producții de 5.000 kg. porumb boabe la hectar în condiții de neirigare, colectiviștii din regiunea noastră au pregătit cu grijă suprafețele prevăzute.Cu ajutorul filială Academie: R.P.R. de la Iași s-a făcut analiza chimică a solului la 27 de G.A.C.-uri din regiune și s-au înființat în 8 unități loturi demonstrative privind aplicarea amendamentelor. In această acțiune regiunea noastră dispune de însemnate resurse de calcar și prin industria locală s-au luat măsuri pentru producerea prafului de calcar necesar.Stațiunea experimentală a- gricolă Suceava nu s-a preocupat din timp de experimentarea celor mai potrivite soiuri de porumb pentru regiunea noastră, unde perioada călduroasă este scurtă și avem nevoie de soiuri sau hibrizi precoă și productivi. Stațiunile de cercetări n-au fost suficient legate de gospodăriile de stat și cele colective, nea- vînd puncte de sprijin în a- ceste unități Ele nu sînt îndrumate suficient în această direcție de forul tutelar.Biroul Comitetului regional de partid și Comitetul executiv al sfatului popular regional vor acorda pe viitor un a- jutor mai mare acestor stațiuni pentru a se ocupa de problemele importante ale a- griculturii din regiune: îmbunătățirea raselor de animale, a soiurilor de cereale și de ponu, precum și extinderea lor.Pentru regiunea noastră o problemă tehnică la ordinea zilei este combaterea eroziunii solului. Pentru anul viitor s-a prevăzut ca această lucrare să se efectueze pe cel puțin 6000 de hectare.In încheiere vorbitorul a exprimat hotărârea oamenilor munăi de pe ogoarele regiunii Suceava de a munci pentru consolidarea economico-or- ganizatorică a gospodăriilor colective, în scopul creării unui belșug de produse agroalimen- tare care să contribuie la ridicarea nivelului de trai a colectiviștilor și a întregului nostru popor.
Nici un leu risipit, fiecare leu fructificat(Urmare din pag. l-a)tîmplat la secția filatură pieptănată. Pe la începutul anului, mai ales, aici au existat unii tineri care ba nu făceau corect nodurile, atunci cînd se rupeau firele, ba apăreau fire cu supratorsiune și cîte și mai cîte. într-una din zile, Maria Dovleac a dat o cantitate a- preciabilă de deșeuri, peste coeficientul admis.— Cum a fost posibil să faă risipa asta ? — a întrebat-o meșterul Vasile Valesisan.— Cum să nu facă, a intervenit Rodica Simionescu, dacă în loc să fie atentă, să supravegheze mașina, s-a plimbat de colo-colo prin secție. De a- tunci toate privirile tinerilor din brigadă au fost îndreptate asupra modului cum muncește Maria. încet-încet, ajutată de tovarășele de muncă, ea a reușit să reducă zilnic deșeurile sub procentul admis.Iată și un alt caz din brigada condusă de Elisabeta Trifan. La un moment dat Sofia Treistaru a observat că, după terminarea lucrului, Elena Manolescu și Pelaghia Popescu în loc să se prezinte cu deșeurile la cîntar, așa cum se statornicise regula, le aruncau prin dulapuri. Treistaru nu a trecut cu vederea acest lucru. S-a dus la dulapuri, a adunat toate deșeurile și le-a arătat tuturor din brigadă, adresîndu-se către cele două fetei

Vizitele 
delegației 

ComsomoiduiDelegația Comosomolului care se află în țara noastră la invitația C.C. al U.T.M., a vizitat în Capitală, școli, Palatul pionierilor, Muzeul de Istorie al Partidului, Fabrica de confecții și tricotaje „București" cu grupul social.Cu prilejul vizitelor făcute, membrii delegației au purtat discuții cu activul organizațiilor U.T.M. și pionieri și au luat cunoștință de diferite aspecte ale muncii lor.Oaspeții au asistat la spectacole la Circul de Stat și la Teatrul de Estradă din Bucureștiîn cursul zilei de luni delegația Comsomolului a plecat spre Brașov.
--- •---

Sesiuni 

științificeLucrările celei de-a IX-a 
tesiuni științifice a cercurilor 
studențești din Institutul de 
medicină și farmacie Bucu
rești s-au încheiat duminică. 
Timp de două zile au fost pre
zentate mai mult de jumătate 
din cele 80 de lucrări realiza
te de studenții acestui institut în anul universitar 1960/1961, 
precum și 6 comunicări făcute 
de studențî din centrele uni
versitare Cluj, Iași, Tg. Mu
reș și Timișoara.

Cu prilejul acestei sesiuni a 
fost aniversat și cel de-al 80- lea an de existență a revistei 
^Spitalul'.

Despre „80 de ani de la apa
riția revistei «Spitalul** a vor
bit acad. dr. Ștefan Milcu. în 
continuare, dr. Gh. Marinescu, 
șef de lucrări, a făcut comuni
carea „înaintașii medicinii ro- minești in paginile revistei -Spitalul»*, iar conf. dr. I. 
Ghelerter a vorbit despre „Lo
cul revistei «Spitalul- in evoluția presei medicale romi- 
nești~. *La Universitatea „C. I. Par- hon" din Capitală a avut loc sâmbătă și duminică cea de-a IV-a sesiune științifică a Insti- tului de științe pedagogice. La lucrări au partiăpat cadre didactice și cercetători științi- fici din diferite institute de specialitate.După cuvîntul de deschidere rostit de tov. Paul Popescu. Neveanu, director adjunct al Institutului acad. Hie Murgu- lescu, ministrul învățământului și Culturii a subliniat importanța sesiunii în rezolvarea problemelor ridicate de etapa actuală de dezvoltare a învățământului în țara noastră.în cele două zile rit a durat cea de-a IV-a sesiune au fost ținute 30 de comunicări în cadrul secțiilor : problemele educației comuniste; problemele instruirii practice a elevilor în producție ; metode de predare; istoria pedagogiei; învățământ special (Agerpres)

lamă și fotbal pe stadionul Dinamo, în ciuda stratului gros de zăpadă, cele două formații, Progresul și Farul Constanța, și-au disputat cu multă ardoare întâietatea. în clișeu portarul Pituri (Farul Constanța) intervenind prompt la mingea trimisă puternic de Oa dăFoto :T. CiCOREANU

— E un lucru rușinos ceea ce faceți Decît să ascundeți rezultatul unei munci făcută prost, mai bine ați cere ajutorul brigăzii.Da, uneori nu știi altădată se întîmplă să greșești De ce să ascunzi în loc să înveți cum să faă pentru ca lucrul respectiv să nu se mai repete? Iată de la ce premiză a pornit comitetul U.T.M. cînd și-a pus ca scop principal să-i a- jute pe toți tinerii să devină buni gospodari, să-i educe în spiritul răspunderii față de calitatea lucrului lor. Comitetul U.T.M. și-a dat seama că nu e deajuns că tinerii urmează la cursurile de ridicarea calificării, că maiștrii, tehnicienii îi îndrumă, îi ajută la locui de muncă. Pentru acest lucru, pe lîngă toate celelalte forme de ajutor, experiența fruntașilor trebuie să constituie exemplu pentru tinerii mai slab calificați. De la a- ceastă idee s-a pornit cînd Ioana Toader a fost pusă eă vorbească tinerilor, care mai dădeau încă multe deșeuri, cum a reușit ea concret, împreună cu întreaga brigadă să reducă deșeurile cu 50 la sută sub coeficientul admis.— Acum ne dăm seama că dacă există preocupare nu e greu să reduci deșeurile, și fiecare poate face acest lucru, în loc să dai 300 de grame pe zi, poți da 200 de grame sau chiar 100. Pentru asta se cere însă atenție și iar atenție. Iată, s-a rupt un

NOTE DE SPECTATOR’Amatorii de sport n-au avut... răgaz nici duminica aceasta, fiind solicitați, după preferințe, Ia volei, sau la baschet, la fotbal sau hochei, la natație sau gimnastică, la scrimă, handbal, șah, polo etc.Așadar destule competiții ca să... nu stea omul acasă, chiar dacă cerul și-a desfăcut baerele, nemaipermițînd cronicarilor de fotbal să scrie despre „covorul verde și moale de gazon" care de data aceasta se transformase intr-o veritabilă pîrtie de schi.Dar să le luăm pe rind I
O reușită emisiune
Duminică dimineața, Daniela a 

prezentat micuților telespectatori 
un interesant program de gim
nastică transmis din sala Clubului 
sportiv școlar.

O oră de educafie fizică... un 
antrenament fn cadru! școlii spor
tive de elevi™ echipa de gimnas
tică artistică a Clubului sportiv 
școlar și în sfîrșrt, o reușită de
monstrație a tinerei și talentatei 
gimnaste Sutana Bodor, compo
nentă a lotului republican.

De la ora de educație fizică 
din șccalâ, la clubul sportiv șco
lar — și de aici in rindul celor 
mai buni sportivi ai țării.. Drumul 
spre măiestria sportivă. Aceasta a 
și fost idee a de bază a emisiunii 
pentru ca-e inițiatorii și realizato
rii — U.C.F.S. oraș București și 
Televiziunea — merită toa*e lau
dele.

Tinere talente
Cu partidele de simbătă și do

rn că s-a încheiat prima parte a 
campionatelor republicane de vo
lei. Deși din cele 102 partide 
peste 60 la sută au fost tranșate 
la scorul de 3—0 in partide nesem
nificative, totuși se cuvine să re
marcăm numeroasele e emenfe ti
nere care s-au afumat. Recordul 
in aceară materie îl deț.ne echr- 
pa feminină C-S.O. Cra.ova cu 
șase componente sub 19 ani, din
tre care Ileana lencu'escu in virstă 
de 17 ani s-a impus ca un auten
tic talent. Apoi formația feminină 
Dmamo București ca-e in ultimele 
trei etape a utilizat ap-oape in 
exclusivitate jucătoarele tinere in 
frunte cu Dancu Angela.

Dintre celelalte formații merită 
evidențiate, pentru astfel de preo
cupări, C. S. M. - Cluj (băieți), 
C.S.O. Craiova (băieți) și Știința 
Cluj.

Fotbal pe zăpadă
Datorită frigului și zăpezii, du

minică pe stadionul Dinamo șt

PE SCURT• Astăzi după-amiază de la ora 16 sala Dinamo va găzdui dubla întâlnire internațională de tenis de masă dintre echipele reprezentative ale R. P. Romine și R. P. Chineze.• Cel de-al 5-lea turneu internațional de șah al R. P. Romine desfășurat timp de două săptămâni în Capitală s-a încheiat duminică seara cu victoria maestrului sovietic Leonid Stein care a totalizat 9 puncte din 12 posibile. în ultima rundă, Stein a făcut remiză cu campionul nostru, 

fir. Fă imediat nodul, dar un nod corect și caută să pierzi la această operație cit mai puțin material. Alt exemplu. Ai dat drumul Ia mașină. N-o părăsi nici un moment Fii numai ochi ! Cum s-a înfășurat un fir, desfășoară-1. Așa n-o să mai dai deșeuri.Dar cîte alte lucruri bune n-au învățat de aici, Maria Dovleac, Popescu Pelaghia, Ioanițiu Gheorghiu și multe alte fete. Ele au învățat să facă corect nodurile, să așeze bine bobinele în rastel, să îngrijească mașinile etc., lucruri ce constituie elemente de bază în reducerea consumului specific și înlăturarea deșeurilor.Harnicii muncitori de la Fabrica textilă „Dorobanțul" au făcut de curînd un bilanț al realizărilor lor, pentru a-și da mai bine seama ce pot face pentru producția anului viitor. Secția țesătorie a raportat economisirea a 1.600 kilograme fire, de la începutul anului și pînă în prezent, filatura cardată 1.830 kilograme, iar filatura pieptănată a- proape 9.600 kilograme fire, în total, pe fabrică : aproape 13.000. Din prelucrarea lor se pot obține circa 32.000 metri pătrați diferite țesături, din care s-ar putea confecționa peste 10.000 costume bărbătești. Acesta este desigur un rezultat firesc al înțelegerii de către muncitorii vîrstnici și tineri a importanței economisirii materiei prime, acțiune pe care în anul viitor se 

Giulești s-a putut face... apelul 
celor mai pasionați amatori de 
fotbal din Capitală. Intr-adevăr a 
fost o veritabilă performanță atlt 
pentru jucători, cit și pentru spec
tatori ! Nu puține au fost momen
tele clnd mingea, lovită puternic 
de doi jucători, dispărea cu totul 
sub... zăpadă sau clnd crainicul 
Televiziunii (la meciul de pe sta
dionul Dinamo) — ca și toți spec
tatorii de altfel — nu mai reușea 
să identifice jucătorii tntrucît toți 
aveau aceleași costume albe™ 
de nea..

Ne-a plăcut jocul simplu și 
eficace al formației Farul-Con- 
sfanța, care a avut un inteligent 
coordonator în Olaru. Faulturile 
lui Caricas s-au văzut pînă și 
prin ninsoarea deasă de dumi
nică.

Concursul de nafafie
In timp ce afară termometrul 

a-ăta minus 15 grade, înnoi Sforii 
și-au continuat întrecerile din tra
diționala competiție a orașului 
București: campionatul la bazin 
acoperit. Păcat insă că a trebuit 
din nou să constatăm slaba parti
cipare a concurenților Intr-un con
curs deschis copiilor și juniorilor. 
In afară de Progresul și Clubul 
sportiv școlar, celelalte cluburi și 
asociații au prezentat concurenți 
puțini și de » valoare tehnică 
mediocră.

In direcția ridicării unor va
loroase cadre tinere fn natație va 
trebui să se lucreze cu mai multă 
seriozitate și cu mai mult soirii 
de răspundere.

Primul start
Pe Cocioc s-a organizat — din 

inițiativa unor elevi — primul con
curs de săniuțe. E timpul (și ză
pada I) să se treacă și în Capitală 
la organizarea întrecerilor speci
fice de sezon din cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului.

Prof. IOAN N. CHIȚU

Ciociltea. Cu același rezultat s-au terminat partidele: Ra- dulov-Tarnowski ; Bilek-Rado viă; Georgescu-Gheorghiu. Mititelu cu negrele l-a învins pe Drimer în timp ce Marșa- lek cu albele, a pierdut la Soos.
• Echipele masculine de 

handbal în 7 ale R. S. Ceho
slovace și Danemarcei s-au în- tCnit duminică din nou la Pra. 
ga. Intîlnirea care a fost ur
mărită de 2.000 de spectatori 
s-a încheiat cu scorul de 13-10 (6-2) în favoarea echipei ceho
slovace.

va pune un accent și mai mare.De curînd, în adunările de dezbateri ale cifrelor de plan pe anul 1962, care au avut loc aici, alături de muncitorii vîrstnici tinerii au făcut o seamă de propuneri, care să ajute la reducerea consumului specific de materii prime, să înlăture cît mai mult deșeurile. Iată doar cîteva :• Tînăra Ioana Toader 
a propus ca fiecare brigadă care participă la întrecerea pentru cucerirea titlului de brigadă fruntașă să-și treacă în programul de lucru ca unul din obiective pentru anul viitor reducerea cu 0,5 la sută a deșeurilor în fiecare lună.• Să se eîntărească zilnic deșeurile pe fiecare mașină pentru ca în felul acesta conducerea secției să-și dea seama care sînt tinerii care produc deșeuri.• Să se urmărească fișele de evidență a deșeurilor pe schimb, pentru a se putea lua operativ măsurile necesare pentru reducerea deșeurilor.

• Tinerii de la dublat să 
fie încadrați la cursurile de 
ridicare a calificării



sovietic a 
extrădarea 

de război

11 decembrie:
• Comitetul Politic al 

O.N.U. a adoptat o rezolu
ție privind folosirea spa
țiului cosmic în scopuri 
pașnice.

IZ decembrie:
• Guvernul 

cerut S.U.A. 
criminalului 
A. Heusinger.

13 decembrie:
• Comitetul Politic al 

O.N.U. a adoptat proiectul 
comun de rezoluție al 
U.R.S.S. și S.U-A. în pro
blema dezarmării. R. P. 
Romînă propusă membru 
în Comitetul pentru dezar
mare.

15 decembrie >
• încheierea Congresu

lui Sindical Mondial
• Tanganica 

mită îp O.N.U.
• Criminalul 

chmann a fost 
la moarte.

16 decembrie!
• Deschiderea sesiunii 

Consiliului Mondial al Pă
cii

• Mașina de vot occi
dentală a împiedicat din 
nou restabilirea drepturilor 
R. P. Chineze în O.N.U.

• Publicarea comunica
tului cu privire la cea de-a 
15-a sesiune a Consiliului 
de Ajutor Economic Reci
proc.

minat printr-un eșec catastro
fal". Confratele său „OBSERVER" își intitulează comentariul într-un mod semnificativ : 
„O grămadă de cioburi de pe 
urma N.A.T-O.". Comentatorul diplomatic al acestui important ziar constată că „un fapt 
șl mal alarmant decît lipsa 
unul punct de vedere comun 
In problemele litigioase și 
complexe este atmosfera ge
nerală de 
Înconjoară

H murdare trebuiau
dezamăgire care 
sesiunea de la

a fost pri-

nazist Ei- 
condamnat

„Marea săptămână" diplomatică a Occidentului a avut un final dezamăgitor pentru apologeții „alianței" atlantice. Comunicatul oficial și discursurile de bilanț po care diverși protagoniști se simt datori să le rostească afișează optimismul. Dar optimismul acesta este un fragil paravan menit să acopere rezultatele

Paris".Rufelespălate în familie, dar gll- ceava a fost prea zgomotoasă spre a mai putea fl atenuat răsunetul ei. Agenția „ASO- CIATED PRESS" relata că 
„publicarea comunicatului fi
nal al conferinței N.A.T O. a 
fost amînată vineri timp de 
mai multe ore, în timp ce se 
continua discutarea unui ar
gument pe care sursele ameri
cane l-au calificat drept iri
tant și dezamăgitor". Argumentul cu pricina pe care a- genția americană 11 pomenea aparținea Franței și era vorba, de fapt, de refuzul de a accepta însuși principiul tratativelor Est-Vest. Cum s-a rezolvat îndelungata dispută ? 
„In cele din urma — axată a- genția americană — a fost gă
sită o formulă care a dat sa
tisfacție atit Statelor Unite cii 
și Franței. Majoritatea diplo- 
maților observatori au fost de 
părere că fiecare țară poate 
pretinde că a Înregistrat o 
victorie parțială". In realitate, comunicatulbogățit cu vagi, lipsite ce nu fac divergențele bloc militar, se stabili un punct de comun în nale alo naționale.

N.AT.O. s-a îm- cîteva formule de consistență, decît să reflecte din sînul acestui neputința de a vedere cardi- inter-problemele actualității

Zăvor de la Paris și lacăt de la Bonn. 
(Din ziarul „Izvestia")

constă

jalnice ale unei sesiuni a Consiliului N.A-T.O. în care divergențele s-au exprimat cu o neobișnuită tărie. Ziarul britanic „SUNDAY PICTORIAL" afirmă categoric că 
„conferința țârilor membre ale 
pactului atlantic care a avut 
loc săptămîna trecuta s-a ter-

In ceesența divergențelor dintre occidentali ? Dezacordul provine atitudinea tă de pe care NA.T.O. o de problemele cele mai importante ale prezentului. „Aliații" a- tlantici nu dau dovadă de luciditate, ignoră realitatea internațională și își întemeiază linia de conduită pe deșarte speranțe în politica „de forță". Dar în vreme ce cercurile imperialiste din S.U.A. și Anglia, sub presiunea opiniei publice, se pronunță uneori pentru o negociere pașnică a problemelor internaționale litigioase (negociere la care speră zadarnic să impună politica lor „de forță"), Franța — încurajată de Germania occidentală — manifestă un ob-

din lipsi- realism țările au față

flota ile protest adresată de guvernul R. D. G. 
S. II. A.guvernuluiBERLIN 18 (Agerpres). — După cum anunță agenția ADN într-o notă adresată guvernului S.U.A., guvernul R.D.G. protestează împotriva deplasărilor de trupe americane din Cadrul N.A.T.O. pe autostrada R.D.G. Marienborn- Berlinul occidental. Această notă a fost transmisă la 15 decembrie, prin Ministerul Afacerilor Externe al R. S. Cehoslovace, însărcinatului cu afaceri ad-interim al S.U.A la Praga.Guvernul R.D.G., se spune în notă, consideră subordona-

rea trupelor de ocupație din Berlinul occidental comandamentului forțelor armate ale N.A.T.O. din Germania occidentală potriva R.D.G.menea, se află cii Democrate Germane și nu face cîtuși de puțin parte din teritoriul în care își desfășoară activitatea N.A.T.O.Guvernul Republicii Democrate Germane se spune în notă cere încetarea imediată a acestor acte agresive.

ca un act agresiv îm-R. D. G. Guvernul menționează, de ase- că Berlinul occidental pe teritoriul Republi-

strucționism extrem, refuză eforturile în vederea unor tratative Est-Vest. Pentru unele cercuri din S.U-A. și Anglia, poziția lui de Gaulle nu este lipsită de avantaje. Ea constituie un pretext la îndemînă pentru justificarea propriei a- tituriini de tărăgănare și inconsecvență. Pe de altă parte, în relațiile cu opinia publică cercurile oonducătoare din S.U.A. șl Anglia sînt nevoite să stabilească o distincție între poziția lor și cea a „aliatului" francez- Este vorba de un joc politic complex ce nu poate fi izolat de contradicțiile în legătură cu Katanga și cu înarmarea atomică a Bun- deswehrului. Unite prin aceeași ură împotriva socialismului, puterile occidentale au în multe probleme interese ce le despart și care atârnă greu în balanță. Couve de Mur- ville, ministrul de externe francez, afirmă în interviul său radiotelevizat că este firesc ca reacțiile Franței „să nu fie aceleași cu ale țărilor care nu se ailă pe continentul nostru", făcînd aluzie clară Ia S.U.A. Dar aici nu-i vorba doar de distanțe geografice, ci de o suită de considerații în care aceste distanțe ocupă locul ultim, cel mai puțin esențial. Avea dreptate comentatorul ziarului „OBSERVER" cînd scria că „schimbările in situația politică și economica a Occidentului, apariția Pieții Comune, renașterea economică și militară a Germaniei occidentale, slăbirea dominației economice a S-U.A. și poziția nedeiiniiă a Angliei au începui să se răsfringă mai vădit asupra Uniunii A- tlantice". Tocmai de aceea participanților la sesiunea N.A.T.O. — cum scria „OBSERVER" — „le-a fost greu să cadă de acord chiar și a- supra unor fraze generale care nu însemnau nimic"-Un rezultat semnificativ al sesiunii îl constituie — după informațiile din presa apuseană — amînarea transformării N.A.T.O. „în a patra putere nucleară". Faptul sesizat de agenția „UNITED PRESS INTERNATIONAL"- reflectă contradicțiile între participan- ții la „alianța" atlantică. Fără îndoială, Bonnul — care a desfășurat o intensă activitate lă. sesiune — va manifesta o dezamăgire cu greu ascunsă în spatele unor fraze amabile. Cert este însă că chiar o serie de state ce fac parte din N.A.T.O. nu au putut desconsidera primejdiile evidente pe care le-ar reprezenta arma a- tomică în mîinile generalilor hitleriști, deși operația s-ar comite sub acoperămîntul N.AT.O. Nu încape îndoială că Bonnul va persevera în a- ceastă direcție și este, deocamdată, greu de presupus rezultatele cu care se vor solda aceste eforturi.Divergențele dintre membrii N.A.T.O. sînt reale și vădesc un impas al acestei organizații agresive. Dar aceste divergențe nu fac politica NA.T.O. mai puțin amenințătoare la a- dresa păcii mondiale. Sesiunea Consiliului N.A.T.O. a demonstrat că membrii acestui bloc au stabilit continuarea cursei înarmărilor, sporirea potențialului lor militar, continuarea politicii lor generale cu caracter agresiv, politică ce nu are nimic comun cu destinderea internațională. Generalii N.A T.O. — iar printre ei faimosul criminal Heusinger — se dovedesc pe mai departe aventurieri incorigibili. De aceea opinia publică mondială urmărește cu o a- tenție deosebită evoluția evenimentelor. „Marea săptă- mînă" diplomatică a Occidentului a fost, dealtfel, un prilej de bogate constatări.

din R. D. Germană 
condamnă revanșismulDin inițiativa Consiliului Central al Uniunii Tineretului Liber German, la 16 decembrie a avut loc la Leipzig Forumul tineretului consacrat temei „Revanșismul — primejdie de moarte pentru tineret". La Forum au participat delegațiile tineretului din toate regiunile R-D.G., reprezentanți ai vieții publice din Republica 'Democrată Germană.La Forum, Werner Lamberts, secretar al Consiliului Central al U.T.L.G-, a prezentat un raport în oare a subliniat că militarismul, imperialismul și revanșismul din Germania occidentală s-au transformat astăzi într-o primejdie de moarte oare amenință nu numai tînăra generație din R.D.G. și din celelalte state socialiste, dar și pe tinerele șl tinerii din Europa occidentală și din întreaga lume.Tinerii care au vorbit de la tribuna Forumului au chemat cu tărie să se bareze calea revanșismului de la Bonn și să se zădărnicească planurile lui criminale.

Dificultățile 
învățămintului din Tircia
/n Turcia există o lipsă 

acută de profesori, 
precum și de localuri 

necesare școlilor și institu
țiilor de învățământ supe
rior. In această privință o 
situație deosebit de grea 
domnește în localitățile ru
rale. Cele 15.500 de sate din 
Turcia nu au în general 
școli. Pentru școlile rurale 
sînt necesari 30.000 învăță
tori.

Cei 1.600 de studenți de 
la Academia de industrie și 
comerț din Eskișehir sînt 
nevoiți să studieze în săli 
prevăzute doar pentru 200 
de persoane. La 14 decem
brie studenții acestei acade
mii au organizat o demon
strație de protest împotriva 
condițiilor proaste de învă
țămînt.
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date cu privire

suprafața Lunii
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

Suprafața Lunii nu este acoperită 
de praf, ci reprezintă o masă 
poroasă ușoară. Această consta
tare a fost comunicată de cunos- ■ 
cutul om da știință V. S. Troițki 
la recenta consfătuire unională a 
astronomilor.

Cercetarea Lunii, la care s-a 
referit comunicarea, a fost între
prinsă cu ajutorul undelor radio
fonice, care au pătruns la o adîn- 
cima de un metru în stratul su
perficial al satelitului nostru 
natural. S-a căutat, cu aceri pri
lej, să se stabilească cu precizie 
care este temperatura Lunii. Oa
menii de știință sovietici au ajuns 
la concluzia că pe suprafața Lunii 
temperatura coboară noaptea 
pînă la minus 150 grade C și se 
ridică în timpul zilei pînă la 115 
grade C.
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■'/. ■Din țara constructorilor comunismului. Vedere de ansamblu a Hidrocentralei „Prietenia Popoarelor" din R.S.S- Tadjică.Foto : TASS—MOSCOVA

Autoritățile din S.U.A, reprimă
cu brutalitate demonstrațiile

populației de culoare

F/F

in IndiaBOMBAY 18 (Agerpres). — TASS transmite: Luînd cuvîntul la recepția oferită la Bombay de Asociația indiano- sovietică pentru dezvoltarea legăturilor culturale, L. I. Brejnev, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a vorbit despre prețuirea care se dă în Uniunea Sovietică culturii indiene.L. I. Brejnev a declarat că U.R.S.S. se pronunță cu hotărîre pentru lichidarea imediată a colonialismului în toate formele și manifestările sale. în ce privește cea mai urgentă problemă a poporului indian, problema lichidării rămășițelor colonialismului pe teritoriul Indiei, a spus el, U- niunea Sovietică are o atitudine de profundă înțelegere și simpatie față de năzuința poporului indian de a obține eliberarea de sub jugul colonia-» lismului portughez a teritorii-» lor Goa, Daman și Diu.
Trupele indiene au început 
eliberarea teritoriului Goa

a în celelalte două colonii portugheze -Daman și Diu — colonialiștii au încetat sâ 
opună rezistență la o jumătate de oră de la începerea ofensivei, h Manevrele d® ultimă 
oră ale colonialiștilor portughezi. ® Numeroase țări aprobă acțiunea guvernului Indian 

o Atitudinea ostilă a puterilor imperialiste.DELHI 18 (Agerpres). — A- gențiile de presă relatează că la 18 decembrie Krishna Menon, ministrul Apărării al Republicii India, a declarat presei că „divizia a 11-a a armatei indiene, susținută de aviație și marină, a pătruns în trei puncte pe teritoriul Goa cu scopul de a salva populația acestui teritoriu de represiu-
Pericolul de război poate îi înlăturat

numai prin dezarmarea generală și totală
Cuvintul acad. Hoiia Hulubei

Consiliului Mondial al
STOCKHOLM 18 (Agerpres). - 

Corespondență specială : In ziua 
de 17 decembrie au început șe
dințele comisiilor Consiliului Mon
dial al Păcii. Luînd cuvîntul în 
cadrul Comisiei pentru dezarmare, 
pe marginea raportului prezentat 
de prof. John Bernal, președintele 
executiv al Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii, acad. Horia Hu
lubei, membru al Consiliului Mon
dial al Păcii și vicepreședinte al 
Comitetului Național pentru apăra
rea păcii din R. P. Romînă. a 
transmis salutul călduros al milioa
nelor de 
Republica 
întregului 
de pace.

După ce a arătat că interven
țiile delegaților la sesiune și dis
cuțiile purtate au fost deosebit 
de utile în clarificarea sarcinilor 
și formelor de acțiune ale mișcă
rii mondiale pentru pace, acad. 
Horia Hulubei, a declarat : Po
porul romîn urmărește cu atenție 
desfășurarea evenimentelor in
ternaționale și își aduce contri
buția sa la lupta comună pentru 
apărarea păcii împotriva perico
lului unui război distrugător. Nu 
există cerință mai imperioasă 
decît aceea a unirii și concentră
rii eforturilor tuturor forțelor păcii

partizani ai păcii din 
Populară Romînă, al 

popor romîn iubitor

pentru a lichida pentru totdeauna 
pericolul de război termonuclear.

„Considerăm — a continuat vor
bitorul — că în vremea noastră 
pericolul de război poale fi în
lăturat in mod radical doar in
tr-un singur fel: prin lichidarea 
tuturor mijloacelor de ducere a 
războiului, prin dezarmarea gene
rală și totală, lată de ce viaja 
internațională cere imperios rezol
varea problemei dezarmării gene
rale și totale. Ea poate fi rezol
vată chiar în zilele noastre în po
fida atmosferei de neîncredere și 
suspiciune. Poporul nostru spriji
nă poziția Uniunii Sovietica cara 
s-a declarat a fi gata să semneze 
un acord de dezarmare generală 
și fotală acceptînd propunerile 
puterilor occidentale cu privire la 
control, dacă și acestea acceptă 
programul dezarmării generale și 
totale. Faptul că ideea dezarmă
rii generale și 
ordinea de zi 
a Organizației 
cîștigă tot mai 
și acordurile 
U.R.S.S. și S.U.A. în privința re
luării tratativelor ne dau speranța 
că ele vor ajunge în curînd la 
rezultatele pozitive. Mișcarea 
pentru pace trebuie să-și concen
treze mai mulf ca oricînd atenția 
asupra acestei probleme esențiale

totale aflate pe 
a actualei sesiuni 
Națiunilor Unite 

mult teren precum 
încheiate intre

la sesiunea 
Păcii

nile și teroarea autorităților colonialiste portugheze".Menon a adăugat că trupele indiene au misiunea de a salva populația locală de „politica pămîntului pîrjolit", dusă de autoritățile colonialiste portugheze. Menon a spus că trupele indiene nu se află pe un teritoriu străin, ci pe o parte a teritoriului Indiei, rămasă sub ocupația ilegală a colonialiștilor portughezi.Menon a subliniat câ guvernul Indiei a luat această hotărîre în urma unei analize profunde, după o așteptare de 14 ani, și după ce colonialiștii portughezi au refuzat să ducă tratative pe baza rezoluției O.N.U. du privire la lichidarea colonialismului.Agenția France Presse relatează că trupele indiene îna-
omeni-

Telegramele sosite din sudul și din vestul mijlociu al Statelor Unite au anunțat că autoritățile se dedau la noi violențe împotriva populației de culoare care luptă împotriva rînduielilor rasiste. Corespondentul din o- rașul Baton Rouge (statul Louisiana) al ziarului „New York Times" a anunțat că în tot cursul zilei de 15 decembrie poliția a fost mobilizată pentru a împrăștia demonstrațiile negrilor care au manifestat pe străzile orașului pentru a protesta împotriva arestării a 23 de participant! la „raidurile libertății". America este patria noastră, au cîntat studenții negri, mergînd în rînduri strînse. Rîndurile demonstranților n-au ezitat cînd în fața lor a apărut un cordon de polițiști cu cîini dresați pentru împrăștierea demonstranților. Polițiștii n-au îndrăznit să facă uz de arme și să ațîțe cîinii împotriva studenților negri.în schimb însă, asupra demonstranților au fost aruncate numeroase grenade cu gaze lacrimogene. Regrupîndu-și coloanele, studenții negri cîntînd cîntece dreptat doanele tii au

duri pe studenții negri cu bombe cu gaze lacrimogene, operînd de fiecare dată arestări.Știrile sosite din orașul Albany, (statul Georgia) anunță că populația de culoare protestează împotriva tratamentului inuman aplicat în închisoare lui L. King, membru al Comitetului executiv local al mișcării pentru abolirea segregației rasiste.In ciuda represiunilor autorităților locale și a poliției, populația de culoare este ferm hotărîtă să continue lupta pentru libertate și egalitate.
Aspect din timpul puternicei demonstrații pentru pace din orașul Essen (RF. Germană).

SALVADOR: „Cea mai mare
fraudă electorală"

de libertate s-au în- dln nou spre cor- de polițiști. Polițlș- atacat în cinci rîn-

SAN SALVADOR 18 (Ager, 
preș). — Agenția United Press 
International anunță că la 
17 decembrie in San Salvador 
au avut loc alegeri pentru 
congresul național care nu
mără 54 de membri. Noul 
congres urmează să aleagă un 
președinte 
funcționa 
1962.

Potrivit

provizoriu care va 
pînă în septembrie

relatărilor agenției

Prensa Latina, junta militară 
din Salvador a elaborat încă 
cu luni în urmă planurile 
desfășurării acestor alegeri 
calificate de partidele demo
crate din opoziție drept „cea 
mai mare fraudă electorală". 
Din cauza persecuțiilor și te
rorii polițienești aceste par
tide au declarat că „este 
imposibilă ținerea unor ale
geri cu adevărat libere".

și vitale pentru omenire. Să facem 
totul pentru a evita ca norii răz-. 
boiului să mai întunece planeta 
noastră. Să realizăm prin efortu
rile noastre comune jelui 
rii — pacea...".

După ce și-a exprimat satisfac
ția că tot mai nu; oameni ca 
știință din lumea întreagă, printre 
care și savanfi americani, se pro
nunță împotriva războiului atomi? 
pentru utilizarea pașnică a uria
șei forte a atomului, acad. Horia 
Hulubei a relevat că în actuala 
conjunctură internațională se vă
dește fot mai mult însemnătatea 
creării în lume a unor zone denn- 
clearizate. „Considerăm deosebit 
da semnificativă — a spus vorbi
torul — rezoluția adoptată recent 
la O.N.U. cu privire la transfor
marea Africii într-o zonă denuclea- 
rizată. Apreciem acest fapt ca o 
nouă confirmare a actualității și 
justeții propunerilor formulate de 
guvernul R. P. Romîne privind 
dezvoltarea relațiilor de bună în
țelegere în zona balcanică, și 
crearea unei zone denuclearizata 
în această parte a lumii".

Exprimînd adeziunea delegației 
romîne la propunerea privitoare 
la organizarea în anul viitor a 
unui Congres al luptătorilor pen
tru paco svînd ca principală temă 
— dezarmarea generală și totală, 
acad. Horia Hulubei a declarat în 
încheiere : „în numele mișcării 
noastre pentru pace îmi exprim 
convingerea că hotărârile sesiunii 
noastre vor găsi un puternic ră
sunet in lumea întreagă, că mili
oane și milioane de oameni da 
pe toate continentele se vor ri
dica cu și mai multă hotărîre In 
lupta pentru dezarmarea generală 
și totală, pentru rezolvarea pro
blemelor internaționale litigioase, 
pentru triumful coexistentei paș
nice".

oameci

te rînduri aeroportul Panjim împreună cu instalațiile aferente, eliminînd orice posibilitate de ripostă a aviației portugheze.Fregata portugheză Albuquerque, cea mai importantă navă a flotei maritime militare portugheze din Goa, a fost scufundată în urma u- nei lupte cu unitățile flotei indiene.După cum recunosc toate a- gențiile de presă, rezistența pe care o opun forțele colonialiștilor portughezi este slabă. Pretutindeni populația face o primire entuziastă trupelor eliberatoare.într-o manevră de ultimă oră colonialiștii portughezi au cerut convoțarea de urgență a Consiliului de Securitate, sperînd că vor găsi apărători în persoana partenerilor lor din N.A.T.O., membri ai Consiliului.
DELHI 18 (Agerpres). — Acțiu

nea hotărîtă întreprinsă de guver- 
in scopul lichidării do-

-★
ere se Cită ca aia

— Daman și Diu — autoritățile colonialiste au încetat să mai opună rezistență la numai o jumătate de oră după începerea ofensivei.
★DELHI 18 (Agerpres). — După cum a anunțat un purtător de cuvînt al forțelor armate indiene, unitățile celei de-a 17-a divizii de infanterie a Indiei au pătruns pe o adîncime de 40 de mile în interiorul teritoriului Goa, a- jungînd în împrejurimile capitalei sale, Panjim. Au fost eliberate orașele Sanquelim, Bucholim, Assonaro și Mapu- ca din partea de nord a teritoriului și Molim Cullem din partea de răsărit. Totodată trupele de desant au debarcat în regiunea de sud a teritoriului și au deschis un cap de pod de unde urmează să facă joncțiunea cu unitățile diviziei a 17-a de infanterie. Aceste trupe au ocupat insula Andjediv.Au intrat în acțiune și a- vioanele cu reacție indiene care au bombardat în repeta-

ca,Cura 
Asia și

Un pi 
ferului A 
doneziei 
nea, că șaten 
fufă acțiur e -ie. D-na Banda- 
ranaike, p- -- — nistru al Cey.o- 
nului, expriminda-și solidaritatea 
cu acțiunile indiei, a ordonat au
torităților porturilor și aerodromu
rilor din țară să împiedice tran
zitul oricăror nave care transportă 
trupe, echipament sau muniții pen
tru Goa.

Pe de altă parte, acțiunile gu
vernului indian au stirnit nemulțu
mirea fățișă a principalelor țări 
membre ale N.A.T.O.

După cum transmite corespon
dentul agenției Reuter, un purtă
tor de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al Angliei a de
clarat că guvernul englez dezapro
bă acțiunile Indiei.

„Potrivit indicațiilor obținute 
din sfere înalte ale Departamen
tului de Stat — scrie agenția 
France 
dezaprobă cu hotărîre 
care au fost luate de 
Indiei în Goa".

Aceeași atitudine față 
șurile luate de India în 
fost adoptată și de Franța și da 
o serie de alte țări care fin trena 
politicii principalelor puteri 
N.A.T.O., ca de 
sud, Australia, 
ciankaișisfă din

Minls- 
al In- 

aseme- 
acesrei țări sa- 

.-e..

de Stat — scrie
Presse — Statele Unite 

măsurile 
guvernul

de mă- Goa a
ale 

pildă, Coreea de 
Japonia și elice 

Taivan.

*
Luînd cuvintul la 17 decembrie 

în cadrul comisiei pentru proble
ma germană, Alexandru Gheor
ghiu, membru al delegației romîne 
la sesiunea Consiliului Mondial al 
Păcii de la Stockholm, a subliniat 
necesitatea rezolvării cît mai grab
nice a problemei germane pe ca
lea încheierii Tratatului de pace.

„Partizanii păcii din țara noas
tră, poporul nostru, a spus vor
bitorul, cer hotărît să se pună ca
păt reînvierii militarismului vest- 
german, să se încheie Tratatul de 
pace cu Germania și să se trans
forme Berlinul occidental înfr-un 
oraș litfer, demilitarizat.

MOSCOVA. — La 18 decem
brie N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe J. B. 
Elliot, ambasadorul Republi
cii Ghana Ia Moscova, la ce
rerea acestuia, cu care a avut 
o convorbire prietenească.

MOSCOVA. — La 18 decem
brie N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe Alfa 
Diallo, secretar de stat pentru 
problemele Externe al Repu
blicii Guineea, cu care a avut 
o convorbire care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

NEW YORK. — După cum 
anunță agenția United Press 
International, la Cape Canave
ral s-a înregistrat un nou eșec 
cu prilejul lansării unei ra
chete balistice americane de 
tip „Titan”, care la mai puțin 
de două minute după lansare 
s-a prăbușit datorită unei de
fecțiuni. Agenția menționează 
că lansarea fusese efectuată în 
vederea verificării unui nou 
sistem de comandă.

nouă explozie nucleară subte
rană.

NEW YORK. - După cum 
transmite agenția U.P.I., Ia 17 
decembrie pe poligonul expe
rimental din statul Nevada 
(S.U.A.) a fost efectuată o

MOGADISCIO. — Din cauza 
inundațiilor în Republica So
malia s-au înmulțit cazurile de 
malarie, dizenterie și bronșită. 
Lipsa mijloacelor de comba
tere a epidemiilor, ca rezultat 
al Îndelungatului jug colonia
list, agravează situația. O pri
mejdie deosebită reprezintă 
malaria, care, după cum scrie 
ziarul „Corriere della Soma
lia”, a căpătat caracter epide
mic. Malaria bintuie Îndeosebi 
în regiunea Benadir, unde po
trivit datelor oficiale, 60 Ia 
sută din populație este bol
navă.
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Revista italiană „Vio Nuove" a publicat această fotografie carh înfățișează cît de mizeră este viața unei familii simple din Italia.


