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Miercuri 20 decembrie 1961

planul anual
Furnalișfii

hunedoreni

cinteia
tineretului

MuncitorAnul XVII, seria II nr. 3918

ț nceptnd cu ziua de 19 / decembrie, jurnaliștii 
Combinatului siderurgic 

Hunedoara elaborează fontă în 
contul anului viitor. Valoarea 
economiilor suplimentare rea
lizate pînă acum de jurnaliștii 
hunedoreni depășește suma de 
11.49S.000 lei.

Ridicînd productivitatea a- 
gregatelor cu 4,71 la sută față 
de plan, ei au dat în 11 luni 
din acest an cu aproape 90.000 
de tone fontă mai mult decît 
in aceeași perioadă a anului 
trecut. Concomitent cu spori
rea producției s-a îmbunătă
țit ți calitatea fontei. Procentul 
de declasate a fost redus cu 
aproape jumătate față de nor
mele admise.

Succesele jurnaliștilor din 
Hunedoara sînt în cea mai 
mare măsură rodul inițiative
lor pornite la începutul anului 
de a realiza planul fiecărei 
luni cu cel puțin o zi mai de
vreme și de a lucra o zi pe 
lună cu cocs economisit,

Zncepma cu 
decembrie, 

Combinatului

Constructoriide tractoaredin Brașov
La începutul acestei săpfămîni 

și-a îndeplinit p'arrjl anual la 
producția globală încă o mare 
Întreprindere din regiunea Bra
șov : Uzina de tractoare. Colecti
vul de aici a livrat agriculturii 
anul acesta cu peste 1.000 de 
tractoare mai mult decît anul tre
cut. Ca și în alți ani constructorii 
de tractoare au obținut mai bine 
de trei sferturi din sporul produc
ției pe seama creșterii producti
vității muncii. Datorită instalării 
unor noi utilaje modeme, intro
ducerii unor metode și procedee 
avansate ce lucru și ridicării ca
lificării muncitorilor, producția a- 
nului 1948 la această uzină, se 
realizează acum în numai 4 zile.

O asemenea dezvoltare au cu
noscut și alte întreprinderi ale 
industriei constructoare de mașini 
din regiunea Brașov, cum sînt 
Uziaele de autocamioane „Stea
gul roșu" Brașov, „Independen- 
ța"-Sibiu etc. în prezent produc
ția globală a industriei construc
toare de mașini din regiunea 
Brașov, este de peste 12 ori mai 
mare decît în anul 1950.(Agerpres)

La magazinul universal „Victoria" din Capitală, una din vitrinele împodobite sărbătorește în vederea anului nou.
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Ieri dimineață —dezbateri in comisiile pe probleme
Marți, în cea de-a doua zi 

a Consfătuirii pe țară a ță
ranilor colectiviști, s-au în
trunit cele 6 comisii de lu
cru care analizează proble
mele privind producția de 
cereale și plante tehnice, 
producția pomiviticolă, pro
ducția legumicolă, creșterea 
animalelor, mecanizarea a- 
griculturii, probleme econo
mice și organizatorice ale 
gospodăriilor agricole colec
tive. De asemenea, s-a întrunit comisia de redactare 
a Proiectului Chemării că
tre toți oamenii muncii din 
agricultură.

La lucrările comisiilor au 
participat peste 600 de re
prezentanți din toate regiu
nile țării, care au dezbătut 
amănunțit problemele puse 
în discuție ți au ficat nu
meroase propuneri.

Rezultatele lucrărilor în 
comisii vor fi prezentate în 
plenara Consfătuirii.

ir
In cursul zilei de ieri, co

lectiviști fruntași ți alți lu
crători din agricultură care 
iau parte la Consfătuire au 
vizitat Capitala. Cu prilejul 
vizitării Circului de Stat, 
colectivul 
prezentat
spectacol. Seara, delegații 
la Consfătuire au vizionat, 
în sala Palatului R. P. Ro
mine, filmul „Cind primă
vara e fierbinte'.

artistic de aici a
oaspeților un

(Agerpres)

In 1962: mai mult.

Cifrele de plan pe anul viitor în dezbaterea colectivelor întreprinderilor

La mina
Petrila

La Fabrica
de rulmenți din Bîrlad

inerii sectorului III 
Petrila cunoșteau de 
multă vreme și aș
teptau cu nerăbdare 
ordinea de zi a con
sfătuirii de produc- 

cifrelor planului 
anul viitor.
anul 1962 încă 
cînd au extras 

de cărbune din

tie : dezbaterea 
de producție pe

Ei au pășit tn 
la 30 noiembrie 
ultimul vagonet 
planul anului curent.

Pentru anul viitor partidul și 
statul nostru le-au trasat ca sar
cină să extragă cu 5.300 tone căr
bune mai mult decît au extras în 
anul acesta, să reducă consumul 
de materiale, să îmbunătățească 
și mai mult calitatea cărbunelui 
scos la lumină. Tocmai aceste 
cifre, aceste sarcini fac obiectul 
discufiilor, frămîntărilor, chibzuin- 
ței lor din această consfătuire.

— Să folosim mai bine tehnica 
pe care o avem la dispoziție, 
spunea maistrul Demeter Ion. Se 
întîmplă 
raclefe sau transportoarele blin
date să se defecteze iar noi, în 
așteptarea pieselor de schimb, să

ca transportoarele cu

stăm cu mîinile încrucișate, căr
bunele să nu poată fi încărcat, 
timpul să treacă fără rost. Tova
rășii de la sectorul VII transpor
tor trebuie să ne aprovizioneze 
mai operativ cu piesele de schimb 
necesare, să fie mai atenți la ca
litatea acestor piese și atunci 
toate vor fi bune.

In sala coifului roșu de la sec
torul III minerii chibzuiesc la noile 
măsuri care să le vină intr-ajutor 
pentru a trimite preparafiei nu
mai cărbune de calitate.

— M-am gîndit și chiar am 
conceput un dispozitiv de încărcat 
cărbunele în abataje care să re
ducă cu peste 80 la sută efortu
rile fizice ale minerilor și să spo
rească în aceeași măsură ritmul 
de încărcare în vagonefi, spunea 
candidatul de partid Tentzler Ște
fan...

— Să deschidem încă două a- 
bataje de rezervă care să fie

olactivul de muncitori, tehnicieni și ingineri ai Fa-

LAL ROMULUS

(Continuare în pag. a 4-a)Foto : AGERPRES

vor cir-
SE APROPIE VACANȚA CE IARNA: iarnă a elevi- școlile de cul- erâlă, pedagogice, profesionale, de meserii și tehnice, care are loc între 24 decembrie - 10 ianuarie inclusiv, prilejuiește și în a- cest an un program bogat și variat de acțiuni. în școli și case de copii se organizează tradiționala serbare a pomului de iarnă. Ca și în alți ani,

în Capitală și în alte localități se vor amenaja cu acest prilej orășele ale copiilor.Numeroase alte manifestări — revelioanele și carnavalurile, întrecerile sportive în cadrul spartachiadei de iarnă a tineretului etc. — vor da copiilor prilejul să-și petreacă vacanța în mod cît mai plăcut și recreativ.

Zeci de mii de elevi participa la excursii în cuit cu trenul sau autocare, se vor întîlni și vor lega noi prietenii cu tineri din diferite colțuri ale țării, în taberele organizate în cele mai pitorești stațiuni din țară, sau în taberele de schi.(Agerpres)

La dezbaterile din oomisia de zootehnie a luat cuvîntul ți tînărul inginer Mlhai Bartha de la gospodăria agricolă colectivă din comuna Tătaru, regiunea Dobrogea.Foto : I. CUCU
CIOBANUL
(Chipuri din Consfătuire)

seară în aceste zile întrecerea pentru îndeplinirea înainte de termen a planului de stat pe anul 1961. Muncitori, de aici sînt hotă- rîți să îndeplinească planul la toți indicii încă înainte de sfîrșitul anului. Bunul gospodar privește însă în același timp în perspectivă, se îngrijește ca și pe viitor munca lui să se desfășoare în bune condiții. Iată de ce paralel cu munca însuflețită pentru îndeplinirea înainte de termen a planului pe acest an, muncitorii, inginerii de la Fabrica de rulmenți chibzuiesc în aceste zile și asupra felului în care va fi îndeplinit planul anului viitor. Condițiile au fost create pentru a- ceasta. Fabrica a primit cu mult timp înainte planul, iar acum se dezbat cifrele planului pe anul 1962 cu toți muncitorii din secțiile uzinei. A- semenea dezbaterii au avut loc în fiecare secție sau atelier al fabricii.— Atelierul nostru, spunea în adunarea de dezbatere a cifrelor de plan șeful atelierului rulmenți cilindrici, și-a realizat planul pe primele 10 luni ale acestui an în proporție de 117 la sută, iar angajamentul anual de economii a fost deja îndeplinit. Anul viitor producția atelierului nostru va crește cu 25,2 la sută față de 1961.Și din cuvîntul muncitorilor, care au vorbit pe margi-

nea dezbaterii cifrelor de plan pe 1962, a reieșit că ei au chibzuit bine asupra tuturor măsurilor, au analizat toate rezervele producției pentru a asigura îndeplinirea planului în anul viitor.— La noi. spunea tînărul reglor Dumitru Druțu, se pot face multe lucruri bune pe linia folosirii la maximum a pietrelor de rectificat. La mașina 3486, de pildă, propun să se regleze în așa fel avansul transversal al mesei îneît să folosim la maximum piatra de rectificat și la reperele cu diametru mic. Aceasta ar a- duce lunar o economie de cel puțin 3000 lei.Tînărul Dumitru Druțu a propus apoi să se facă în a- telier un dispozitiv de încercare a pietrelor pentru a se evita spargerea lor pe mașinile de rectificat.Muncitorii atelierului au dat atenție în cuvîntul lor și celor mai mici amănunte pentru ca producția anului viitor să decurgă în bune condiții.— Cărucioarele cu care se transportă rulmenții finisați, spunea rectificatorul Ion Ar- hire, sînt uzate și din această pricină se întîmplă uneori să se deterioreze piesele. Iată de ce începutul anului trebuie să ne găsească cu aceste cărucioare reparate.In adunarea de dezbatere a cifrelor de plan pe 1962 de la atelierul rulmenți cilindrici și plan exterior s-au făcut multe

— Eu sînt cetăfeanul Popovlci 
Cristofor din comuna Șasea, raio
nul Fălticeni, cioban la 400 de 
oi, așa și-a început cuvîntul un 
bărbat la vreo treizeci și ceva de 
ani, înalt, spinatic, cu mustața sub
țire, bălaie. Și-a început cuvîntul 
și apoi a tăcut. A tăcut doar o 
clipă, două. Poate nici atit. Și-a 
trecut ușor privirea asu
pra celor de fafă și pe 
chipu-i puțin adumbrit a 
înflorit un zîmbet. Se sim
te într-ai săi. Le poate 
vorbi de ce-l doare, de 
toate gîndurile cite le 
poartă de atîta vreme 
Simte că vorbește unor 
tovarăși șl frați șl le-o 
vorbi așa cum se cuvine, 
de la inimă la inimă. Pe
reții cu columne de șfuc 
și aur ai sălii de dans din 
fostul palat regal — unde 
se fine ședinfa comisiei 
de zootehnie — nu-l mai 
neliniștesc. Mal ales că 
după ce și-a trecut greu
tatea de pe un picior pe 
celălalt, acuma trupul 
parcă și-a găsit și cumpă
na firească. Ar mai 
mine doară să știe 
face cu miinile. Dar 
că dreapta i s-a înălțat 
ca și cum ar zbura șl, 
desfășurînd clinurile și 
apa frumosului costum cu 
chenar înflorit după meș
teșugul lor, al moldove
nilor de miază-noapte, 
cheamă asupra-j luarea 
aminte a celor de față :

— Tovarăși și frați I
Acuma, dacă brațu-l avintat a 

spart cel din urmă zăgaz de sfi
ală 
ani. 
Cu

de Mihail Davidoglu

gospodăria pe care o reprezintă, 
cu dragoste și pentru oile lui și 
toate oile „cile pășunează în fara 
asta a noastră". Vorbește liber, 
fără să uite nimic din ce și-a pus

I. BOBEA

(Continuare în pag. a 4-a)

PRIMII
500 de elevi din Oradea au 

împlinit de curînd virsta de 
18 ani. Altădată, cu un sărut 
din partea mamei ți o strân
gere de mină a tatălui, eve
nimentul ar fi trecut ca ți ne
observat. Acum însă, dumini
că, sala festivă a Școlii medii 
nr. 3 îți impunea intr-adevăr 
caracterul solemn pentru a 
putea găzdui mai bine sărbă
toarea majoratului. Pînă a a- 
junge aici, cei 500 de tineri 
avuseseră prilejul să înțelea
gă ți să guste sensul adine al 
virstei căreia îi trec pragul. 
Din inițiativa organizațiilor 
V. T. M. audiaseră expu
neri, se intilniseră cu munci
torii prețuiți de toți pentru 
rezultatele minunate ale mun
cii lor, învățaseră cântece și poezii care slăvesc patria ți partidul, vizitaseră întreprin
deri dintre cele mai felurite, 
cutreieraseră muzee și case 
memoriale. In inima lor săr-

bătoarea începuse așadar mai 
de mult.Incit evenimentul la care luau parte și care le era închina: in întregime ti 
fletește pregătiți. Cu 
minoși și chipuri 
îmbujorate de emo
ție au asculta: cu
vintele pline de căldură rostite de to
varășul Mihai Ifju, 
vicepreședinte 
Sfatului 
Oradea, 
mărețele infăptuiri ale 
gimului democrat-popular, de 
drepturile și îndatoririle cetă
țenilor patriei noastre, de ne
număratele condiții pe care 
partidul le-a creat tineretului 
ajutindu-l să-și dezvolte cu
noștințele, aptitudinile, să-și 
înfăptuiască dorințele și visu
rile de viitor. Era vorba de 
propria lor viață, începută sub 
cei mai fericiți auguri. Și cînd, 
declarindu-i majori, vorbitorul

afla r.

adunat din neam în amar de 
vorbele-i vin firești, chibzuite, 
grijă și răspundere pentru

în gînd. Răspunde și întrebărilor. 
împărtășește din ce știe „ca să 
știe și elfii" — așa cum s-a sfă
tuit și cu tovarășii săi care l-au 
delegat.

în cuvinte simple, cu vorbirea 
colorată își arată înfii bucuria și 
mîndria că el, om născut și cres
cut pe lingă oi, „om de jos" a 
ajuns să poată vorbi „fafă cu afi
lia oameni de frunte, unul și unul, 
fruntea tării". Și a început a 
vorbi din viața lui de cioban. 
Cum umblînd de mic copil cu 

oile chiaburilor, a pășu
na! cum da dumnezeu, 
dar astăzi cînd i s-a în
credințat turma gospodă
riei, astăzi, știe că pro
ducția afirnă și de pășu
ne dar și de pășunat — 
adică de felul cum pă- 
șunezi. Și 
cînd s-au 
rile de pășune a trecut cu 
oile in golurile de pă
duri, unde se putea, în 
poieni. Și ca să-i fie pă
șunea mai cu folos, după 
ce le-a îngrășat prin Mi
re (întreținerea oilor pe 
parcele prin rotație cu 
succesiune la două-trei 
zile pentru îngrășarea na
turală a acestora) — „se 
înțelege că numai pe loc 
drept, fiindcă pe cele de 
coastă le-or spăla ploi
le" — o parte din aceste 
poiene le-a supraînsămîn- 
tat.

Apoi s-a mai gîndit 
că-i bine să spună comi
siei că-n locurile strimte, 
cu frontul de pășune în
gust, pășunează un cio
por nu mai mare de o 
sută de mioare întrucît 
doară cele din fafă, pri
mele rînduri, pășunează 

iar^ceieialfe or găsi „ros pămîn- 
Apoi că-i bine și drept 

se înjghebe un adăpost 
vreme rea, fiindcă dacă 
prinde o vreme ploioasă

în anul acesta, 
fost arat locu-

Modernizarea unor instalații

tn 
ra- 
pe- 

fost 
de

Anul acesta 
mai multe 
finării de 

trol din țară, au 
executate lucrări
modernizare și de în
locuire a unor insta
lații, lucru care a dus 
la creșterea capacită
ții de producție și a 
valorii produselor ob
ținute dintr-o tonă de 
țiței supusă prelucră
rii.

La Rafinăria „Telee- 
jen", bunăoară, prin 
automatizarea între
gului circuit de aH- 
menta-e a instalației

petroliere
de distilare atmosfe
rică în vid și 
punerea 
a unor instalații 
se prelucrează în me
die, pe schimb, 
8-10 la sută mai 
țiței față de anul tre
cut. Cu mai mulf de 
20 la sută a crescut și 
capacitatea de pro
ducție a instalație: de 
bitum de la rafinăria 
din Cîmpina, unde se 
mai aPă în curs de 
montare ți alte două 
instalații noi, a căror 
inriare în funcțiune va 
duc* la obținerea de

prin 
în funcfiune 

noi,

cu 
mult

produse petroliere cu 
o valoare mai mare.

Lucrări de moderni
zare și de automati
zare au fost făcute în 
cursul anului și la ra
finăriile Ploiești, Brazi 
și altele.

Ca urmare, în 11 
luni care au trecut din 
anul acesta valoarea 
produselor obținute 
dinfr-o tonă de țiței 
supusă prelucrării a 
crescut cu mai mult 
de 6 la su‘ă față de 
cea realizată în anul 
trecut.

(Agerpres)

tul", 
să 
de 
ne ,______
cum a fost în vară, pasc ele ziua 
în ploaie, dar uite că noaptea le 
mai ferim". Mai spunea el Cris- 
tofor despre muls, cum să se facă 
la timp, „să fie mulsă bine și nu 
forțat" și „mai are nevoie de hă- 
Jaș — să fie purtate o oră pe 
locuri nepășunate — și-n caz de 
ploaie „trebuiesc scuturate" — să 
fie purtate ca să nu stea una în 
alta „că se înfierbîntă și se iscă 
boli în turmă".

A mai povestit cum, din oile 
țurcane cu lînă groasă, au trecut 
la ligăi cu lină semifină, „care 
merg bine", că „dacă-i dăm în
grijirea ce-> trebuie, merge. Tre
buie să meargă. Și apoi îi rasă 
mai rentabilă și aduce venituri 
mai mari. Și-i pentru țară, nu î

întrebat din sală ce crede de 
rasa merinos, dacă ar merge la 
ei, răspunde firesc că după gin
dul lui dacă s-or porni de la ti-

(Continuare in pag. a 3-a)

SĂRBĂTORIȚI■Ji-a felicitai călduros, pri.n inimile celor 500 de tineri a tre
cut un fior de mindrie a cărui 
amintire ii va însoți mereu.

„Vom răspunde prin muncă 
neobosită pusă in slujb* pa-

MAJOKATUlal
popular orășenesc 

Era vorba despre 
re

Vriei, grijii ce ne-o poartă 
partidul ți guvernul', a fost 
gindul care se înfiripa tn ei, atunci cind tovarășul 
Emil Cristoreanu, secretar al 
comitetului orășenesc de partid, 
li s-a adresat, ilustrînd prin 
imagini vii, grija cu care 
partidul se ocupă de creșterea 
tinerei generații, de căile des
chise tuturor spre învățătură, 
spre muncă.

Cuvintele au fost fierbinți, 
bogate în semnificații. In nu-

mele comitetului orășenesc 
U.T.M. tovarășul Florian Chiș 
i-a felicitat din toată inima pe 
noii cetățeni ai patriei. A vor
bit apoi un părinte — loan Oroș 
— care a dat glas mulțumirii su

telor de părinți 
pentru viața feri
cită a copiilor lor 
care, la 18 ani, pri
mesc florile patriei 
intregi și simt strin- 
gerea de mină a 

intregului popor. Și, în sfîr- 
șit, au luat cuvîntul sărbă
toriții. Magda Sichet de 
la Școala medie nr. 3 a rostit 
fără să-și poată ascunde emo
ția : „Sint deosebit de fericită 
că trăiesc și invăț într-o țară 
liberă în care toți oamenii 
muncii lucrează cu entuziasm 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste. Inima mea și a 
tovarășilor mei mulțumește 
partidului și va bate întotdea
una pentru slujirea măreței 
cauze a partidului". Iar Nagy

Maria de la Școala medie nr. 2 a spus : „Mă gîndesc la grija 
pe care, pas cu pas, o simt că 
mă înconjoară. Și această zi 
de sărbătoare este o expresie 
a grijii și încrederii ce ni se 
arată nouă, celor tineri. Nu 
vom uita niciodată aceas
tă zi".

Apoi, într-o atmosferă în 
care bucuria se împletea firesc 
cu gravitatea momentului, ti
nerilor li s-au înmînat feli
citările comitetului r orășenesc 
U.T.M. In după-amiaza ace
leiași zile a fost prezentat un 
program bogat, la care și-au 
dat concursul numeroase for
mații artistice ale tinerilor 
sărbătoriți. Sărbătoarea ma
joratului s-a încheiat cu o 
reuniune tovărășească la care 
au participat cei 500 de noi 
cetățeni ai patriei, alți tineri,, 
părinți și profesori.

VIORICA CLONDA



Lucrările Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști
Cuvîntul tovarășului 

Ion Cozma, 
ministrul AgriculturiiConsfătuirea noastră, la care participă reprezentanți de frunte ai țărănimii muncitoare, are loc într-o perioadă în care întregul nostru popor, condus cu înțelepciune de Partidul Muncitoresc Romîn, luptă cu entuziasm pentru traducerea în viață a sarcinilor mărețe stabilite de Congresul al III-lea al partidului.în domeniul agriculturii se realizează cu succes sarcina trasată de partid în ce privește colectivizarea. Gospodăriile colective dețin în prezent 62 la sută din suprafața arabilă co- lectivizabilă a țării și ocupă un loc preponderent în producția agricolă.Dați-mi voie, dragi tovarăși, să mulțumesc din inimă partidului nostru, Comitetului său Central și personal tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, din inițiativa căruia s-a convocat această Consfătuire, pentru grija neobosită pe care o manifestă față de problemele transformării socialiste a agriculturii, față de țărănimea noastră muncitoare, față de toți lucrătorii din agricultură.In continuare vorbitorul a arătat că unul din elementele hotărîtoare în creșterea producției agricole în unitățile agricole socialiste este introducerea mecanizării în procesul de producție.Partidul nostru a aplicat în mod consecvent politica leninistă de industrializare socialistă a țării, asigurîndu-se dezvoltarea cu precădere a industriei grele cu pivotul ei — industria constructoare de mașini. Ca urmare, industria a pus la dispoziția agriculturii un număr însemnat de tractoare și mașini agricole. La sfîrșitul acestui an agricultura va dispune de : 52.100 tractoare (fizice), 48.500 semănători mecanice, 23.500 combine de cereale păioase și numeroase alte mașini agricole.Dotarea continuă a agriculturii cu mijloace tehnice a permis ridicarea considerabilă a gradului de mecanizare a muncilor agricole. La sfîrșitul acestui an, de fiecare tractor fizic revin, în medie. 190 hectare teren arabil, față de 270 ha cît reveneau în 1959.Datorită grijii partidului, a- gricultura țării noastre dispune de o importantă bază tehnică care ne-a permis să executăm lucrările agricole chiar în condițiile unor perioade îndelungate de secetă.Iată ce înseamnă o industrie puternică în sprijinul agriculturii, expresie grăitoare a alianței între clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, alianță care constituie baza de neclintit a regimului nostru democrat-popular.Puternica bază tehnică cu care industria socialistă a înzestrat agricultura a făcut po. sibilă și în același timp a impus cu necesitate schimbarea radicală a unor metode agrotehnice, acestea trebuind să corespundă noilor condiții create prin transformarea socialistă a agriculturii.Ministerului Agriculturii 1-a revenit sarcina să se preocupe de experimentarea și aplicarea pe scară largă în producție a întregului complex de măsuri agrotehnice, corespunzător condițiilor din diferite zone ale țării. O atenție deosebită s-a acordat pregătirii terenului în bune condiții și în special executării arăturilor adînci. în ultimii ani s-a dus o muncă susținută pentru înlocuirea arăturilor superficiale cu arături adînci. După ce s-au ocupat de extinderea arăturilor adînci în gospodăriile agricole de stat și în gospodăriile colective, vorbitorul a subliniat că mai există unele stațiuni de mașini și tractoare care mai execută încă arături necorespunzătoare. Asemenea situații sînt mai frecvente — a spus vorbitorul — în regiunile Iași, Argeș, Oltenia și Cluj.O importanță deosebită în creșterea producției agricole are fertilizarea solului, care trebuie să constituie una din preocupările de seamă ale lucrătorilor din agricultură.în ultimii doi ani s-au încorporat în sol anual cîte 30.000.000 tone îngrășăminte organice. Colectiviștii din regiunile București, Galați, Iași și altele, care cu ani în urmă aruncau gunoiul la marginea satului sau îl ardeau, au început să folosească mai bine această rezervă de creștere a producției. Trebuie a- rătat însă că hu ne-am preocupat în suficientă măsură de obținerea unor cantități de îngrășăminte organice mereu sporite și de pregătirea lor prin compostări cu cantități mici de îngrășăminte chimice și bacteriene, cu turbă, var etc.Subliniind importanța folosirii îngrășămintelor verzi, vorbitorul a spus în continuare :Un factor de bază care contribuie la creșterea producției agricole — a subliniat vorbitorul — îl constituie folosirea semințelor din soiurile și hibrizii de mare productivitate și a materialului săditor pomi- viticol de calitate.Ca urmare a muncii desfășurate, s-a reușit ca într-un timp relativ scurt să producem semințele necesare de porumb hibrid, precum și semințe de legume, adaptate condițiilor pedoclimatice din țara noastră.

Extinderea loturilor semin- cere de grîu și a loturilor de hibridare pentru producerea seminței hibride de porumb, creează condițiile îndeplinirii cu succes a sarcinilor stabilite de Plenara C.C. al P.M.R. din 30 iunie—1 iulie 1961 de a se semăna, începînd cu anul 1963 la grîu și cu anul 1964 la porumb, întreaga suprafață cu soluri și hibrizi dubli valoroși.In ceea ce privește cultura florii-soarelui, cu sprijinul Uniunii Sovietice, prin importul de sămînță de soi de mare valoare, s-a reușit ca, începînd cu anul 1961, întreaga suprafață cultivată să fie însămînțată cu soiuri care asigură o producție mai mare de semințe bogate în ulei.în răspîndirea semințelor hibride de porumb și a soiurilor de înaltă productivitate la celelalte plante, trebuie să se schimbe radical și activitatea multor organe agricole, precum și a conducătorilor unor unități în schimbarea semințelor existente în unități cu semințe mai productive.O problemă foarte importantă este necesitatea asigurării unei densități optime a plantelor, precum și îngrijirea temeinică a culturilor pînă la recoltare.Dacă în anul 1961 gospodăriile de stat din regiunea București au obținut aproape 3.500 kg porumb boabe la hectar pe 66.000 ha aceasta se datorește și faptului că în anul acesta ele au asigurat în medie o densitate de 26.000 plante la hectar față de 17.000 plante la hectar în 1960 deși nici aceasta nu poate fi considerată satisfăcătoare.în continuare vorbitorul a spus :La indicația personală a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej, sintetizînd experiența u- nor unități socialiste cu producții mari de porumb la hectar, s-a trecut în anul a- cesta la asigurarea condițiilor necesare obținerii unor producții de 5.000 kg porumb boabe la ha în cultură neirigată, pe suprafețe cît mai mari.Pînă în prezent pe terenurile destinate acestui scop s-au aplicat 3.265.000 tone îngrășăminte organice și cca. 24.000 tone îngrășăminte chimice, fertilizîndu-se o suprafață totală de cca 225.000 ha și exe- cutîndu-se arături adînci pe toată suprafața. Au fost asigurate cantitățile de semințe necesare însămințării întregii suprafețe.Pentru realizarea sarcinilor stabilite de Congresul al III- lea al P.M.R. cu privire la dezvoltarea pomicuiturii și viticulturii, Ministerului Agriculturii i-a revenit îndatorirea să organizeze producția materialului săditor necesar. Putem informa că această sarcină se realizează, că producem cantitățile stabilite conform planului de plantări, eșalonat pe ani, atît la pomi cît și la vii.De multe ori și în mod insistent conducerea partidului și statului nostru a atras a- tenția că noile plantații de vii și pomi să se facă numai pe terenuri în pantă. Deși în această privință există normative stabilite, mai au loc încă unele abateri de la indicațiile date, plantîndu-se vii și pomi pe terenuri arabile.în strînsă legătură cu sporirea producției vegetale sînt măsurile ce trebuie luate pentru apărarea culturilor agricole de atacul diferiților dăunători și al bolilor.Trebuie să remarcăm în a- ceastă privință sprijinul primit din partea industriei chimice care a livrat cantități din ce în ce mai mari de produse fito-farmaceutice.Pentru obținerea unor rezultate și mai bune în prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor, este însă necesar ca industria chimică să lărgească sortimentul produselor, și să îmbunătățească calitatea, și să urgenteze introducerea în fabricație a noilor produse care au fost sintetizate ca: antimăiurice, carbadin și altele.în continuare vorbitorul a subliniat că pentru a avea o evidență clară a pămîntului, pînă în prezent s-au întocmit planurile topografice pe o suprafață de 21.200.000 ha. Prin introducerea tehnicii moderne pe bază de fotograme- trie măsurătorile topografice se vor termina în anul 1962.Pentru organizarea mai bună a procesului de producție în unitățile agricole socialiste — a spus vorbitorul — se pune sarcina de a comasa terenurile dispersate în trupuri mici, cu forme neregulate și pe care nu se pot folosi cu randament tractoarele și mașinile agricole.Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. și indicațiile Plenarei C.C. al P.M.R. din 30 iunie—1 iulie 1961 stabilesc sarcini importante pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului. Pentru a acorda gospodăriilor colective asistența tehnică necesară punerii în valoare a terenurilor erodate, au luat ființă 13 centre de combatere a eroziunii solului și 27 brigăzi speciale în S.M.T.Este necesar ca rezultatele bune obținute de către aceste centre să fie aplicate și generalizate în toate gospodăriile colective care posedă te

renuri erodate și care dispun de suficiente mijloace pentru amenajarea lor.Pe baza planului întocmit de Ministerul Agriculturii, în anul 1962 se vor amenda peste 160.000 ha și începînd cu anul 1965 se vor produce amendamentele necesare pentru o suprafață de peste 400.000 ha anual. Aceasta este o acțiune de mare importanță în sporirea eficacității îngrășămintelor și în crearea condițiilor necesare dezvoltării plantelor pe solurile podzolice, care în țara noastră ocupă peste 3.000.000 ha.O importanță deosebită prezintă sporirea continuă a e- fectivelor de animale proprietate obștească și creșterea productivității lor.în prezent, efectivele de a- nimale din gospodăriile colective, față de cele existente la sfîrșitul anului 1959, sînt de 4 ori mai mari la taurine, de 4,4 ori la vaci, de aproape 3 ori Ia porcine și de 2 ori la ovine.în cursul anului 1961 numărul taurinelor și al scroafelor aproape s-a dublat față de 1960, cel al vacilor a crescut cu peste 60 la sută, al o- vinelor cu 40 la sută.în acest an, un număr de peste 2.400 gospodării au realizat încărcătura prevăzută pentru anul 1965 de 22 taurine la 100 ha. Dintre acestea, 400 de gospodării au realizat încărcătura de 40 taurine la 100 haCu toate acestea mai sint încă gospodării colective în care producția pe cap de animal continuă să fie destul de scăzută. Cauza producțiilor scăzute nu trebuie să fie pusă pe seama raselor de animale, ci mai ales pe îngrijirea și furajarea lor necorespunzătoare. Considerăm că Ministerul A- gricuiturii și organele agricole trebuie să facă mai mult pentru popularizarea experienței gospodăriilor colective care au obținut producții mari de lapte și să generalizeze metodele folosite.Cunoscînd rentabilitatea creșterii oilor, un număr de 1.630 de gospodării colective au depășit încărcătura de oi la 100 ha, prevăzută pentru anul 1965. în 1961 gospodăriile colective au livrat statului cantitatea de peste 4.800 tone de lină, din care 3.800 tone de lină fină și semifină, ceea ce reprezintă o creștere de 2,2 ori în comparație cu anul 1959.Cu toate că avem o bogată tradiție și condiții prielnice, producția medie pe țară de 2,2 kg de lînă pe cap oaie este mult sub posibilități. A- ceasta se datorește în principal slabei furajări a oilor. Este necesar ca gospodăriile colective, in special din zonele mai secetoase, să fte îndrumate să completeze hrana oilor cu furaje din convee- rul verde și cu siloz, ceea ce alături de o îngrijire mai a- tentă va asigura în următorii doi ani un spor însemnat de producție.în domeniul creșterii păsărilor, Ministerul Agriculturii pe drept cuvînt a fost criticat pentru încărcătura de păsări extrem de redusă la 100 hectare teren și pentru producția nesatisfăcătoare de ouă și carne de pasăre. Ca o măsură de îmbunătățire a situației e- xistente în creșterea păsărilor, ne propunem ca în anul 1962 să ajutăm gospodăriile colective să înființeze in fiecare regiune un număr de 2-3 ferme mari de creștere a păsărilor, urmînd ca această acțiune să fie extinsă.Creșterea păsărilor — a spus în continuare vorbitorul — se poate dezvolta foarte repede dacă ținem cont de posibilitatea lor de înmulțire. Noi putem produce pe an peste 15 milioane de pui de o zi prin incubatoarele care sînt la gospodăriile de stat, la sfaturile populare și chiar la gospodăriile agricole colective.Organizarea reproducției are un rol hotăritor pentru înmulțirea și îmbunătățirea efectivelor de animale. In acest scop. în regiunile Iași, Suceava, Galați, Dobrogea, Oltenia și altele unde este necesară a- meliorarea șeptelului local s-au introdus tauri din rasele brună și roșie.Din controalele efectuate în unele comune și gospodării colective s-a constatat că numărul taurilor n-a fost asigurat pe măsura creșterii efectivului de vaciPentru grăbirea ritmului de îmbunătățire a raselor de animale în ultimii ani s-au introdus însămînțările artificiale la vaci și oi. Avînd în vedere importanța zootehnică a acestei metode, s-a dezvoltat o rețea de însămînțări artificiale în activitatea căreia s-au obținut unele realizări.Referindu-se la sarcina asigurării bazei furajere vorbitorul a spus : Posedăm o imensă rezervă pe care o reprezintă cele peste 4.000.000 ha pășuni și finețe naturale, care au însă un randament scăzut fiindcă le gospodărim încă slab.Alături de porumbul siloz, trebuie să producem — a spus în continuare vorbitorul — cît mai multă mazăre, soia, trifoi, Iucernă, și alte furaje bogate în proteină. în fiecare gospodărie colectivă trebuie să organizăm loturi semincere care să asigure producerea întregii cantități de semințe de furaje necesare ca : Iucernă, trifoi, mazăre, soia și sfecla de zahăr.

Standul da cărți aste cercetat cu atenție de către colectiviști.Pentru continua întărire eco- nomico-organizatorică a gospodăriilor colective, partidul nostru ne-a atras atenția să ne îndreptăm toate eforturile spre dezvoltarea permanentă a proprietății obștești. Gospodăriile colective, folosind cu multă chibzuință ajutorul primit din partea statului și mijloacele proprii, au reușit să dezvolte proprietatea obștească de la 3.370.000.000 lei în anul 1959 la peste 7 miliarde lei în 1961.Ministerul Agriculturii și sfaturile populare au îndrumat gospodăriile colective să folosească atît ajutorul dat de stat prin credite, cît și resursele proprii pentru investirea lor numai în scopuri productive. Considerăm că nu este justă atitudinea comitetului executiv al Sfatului popular din raionul Sînnicolaul Mare, care în timp ce n-a realizat sarcinile de cumpărare a animalelor și de construire a grajdurilor necesare soliei tind credite suplimentare, a dat indicații în scris gospodăriilor colective din raion, prin secția de drumuri, să vireze 1.600.000 lei pentru modernizarea unor drumuri raionale.Permanentizarea brigăzilor de tractoare în gospodăriile colective a contribuit la creșterea răspunderii mecanizatorilor pentru producțiile obținute în gospodăriile deservite. Pînă acum, au fost permanentizate 1.800 brigăzi cu un număr de aproape 20.000 tractoare. A- ceasta însă nu este suftetent. Trebuie să ne oeupăm mai mult, pentru ca pe măsura terminării colectivizării intr-un sat să se asigure brigada permanentă care să rămînă definitivă cu aceiași brigadieri și tractoriști și să contribuie alături de colectiviști la creșterea continuă a producției agricole.Pentru a crește răspunderea mecanizatorilor față de calitatea lucrărilor efectuate și față de producțiile ce se obțin, trebuie să se treacă de la permanentizarea brigăzilor la permanentizarea unor grupe de tractoare pe lingă brigăzile de cîmp.Merită să subliniem exemplul gospodăriilor colective din raionul Negru Vodă regiunea Dobrogea, în care adunările generale au ales în consiliile de conducere pe șefii brigăzilor de tractoare, care sînt și membri ai gospodăriei, au creat condițiile necesare adă- postirii și executării reparațiilor curente la tractoarele și mașinile agricole.în continuare vorbitorul a spus : O pîrghie importantă în creșterea producției agricole o constituie folosirea sistemului avantajos de contractare cu statul a produselor agro-ali- mentare. în acest scop să se dea o mai mare atenție sistemului de contractare la toate produsele de bază pe o durată mai lungă de timp, ceea ce stimulează extinderea culturilor intensive și sporirea producției vegetale și animale, creind totodată pentru colectiviști o bază sigură de venituri în tot cursul anului.Una din condițiile de bază ale dezvoltării agriculturii este asigurarea ei cu cadre bine pregătite, capabile să aplice în producție cuceririle științei și a experienței înaintate, să organizeze și să conducă cu pricepere marile gospodării socialiste.Numai în ultimii doi ani au absolvit facultățile sau școlile 2.570 ingineri și medici veterinari, 1.785 tehnicieni. 13.800 muncitori calificați, din care 8.900 mecanizatori.în aceeași perioadă au fost pregătite prin cursuri de 3-10 luni 12.000 cadre de conducere pentru gospodăriile colective, din care 4.800 președinți și brigadieri și 4.700 contabili socotitori. A luat o extindere tot mai mare învățămîntul agrozootehnic de masă.Ținînd seama de sarcinile sporite care revin Ministerului Agriculturii în pregătirea cadrelor, conducerea Partidului a indicat luarea de măsuri pentru mărirea însemnată a planului de școlarizare, îmbunătățirea substanțială a conținutului învățămîntului și a practicii elevilor și studenților etc.Partidul și guvernul au acordat și acordă o permanentă grijă dezvoltării în țara noastră a muncii de cercetare științifică.în încheiere vorbitorul a spus că Ministerul Agricul

turii va studia cu cea mai mare atenție toate propunerile și sugestiile pe care le vor face participanții la consfătuire.Vă asigurăm, dragi tovarăși, că nu vom precupeți nici un
Cuvîntul tovarășului 

Tudose Dumitru, 
președintele Gospodăriei agricole colective 

din comuna Stoicănești, regiunea ArgeșLa numai cîteva luni după istorica Plenară a C.C. al P.M.R. din 3-5 martie 1949, 72 de familii din comuna noastră, în frunte cu comuniștii au întemeiat gospodăria colectivă „6 Martie". Eram, după cît se vede, puțini la început Nici avere prea multă nu a- veam. Eram în schimb hotărîți să demonstrăm tuturor că drumul pe care am pornit este cu adevărat un drum al belșugului. Și așa a fost încă de la împărțirea produselor, în primul an, s-a văzut clar că munca unită este mai plină de spomicie. Oameni care de cind se știau fuseseră slugi pe la moșieri și chiaburi și umblau cu ciurul prin vecini, duceau acum acasă, care scîr- țiind sub povara produselor primite în gospodăria colectivă. Dar acesta nu era decît începutuL In anii următori, 
rezultatele coiectxvișhlor au 
începu-, să fie șt mai bene 
Gospodăria s-a transformat intr-un adevărat centru de a- tracție pentru țăranii muncitori.Astăzi gospodăria noastră cuprinde întreg satul. Ce a însemnat gospodăria în viața satului, în viața noastră ? O spun cifrele. Peste 200 de colectiviști și-au construit case noi. Dacă la începutul colectivizării aproape 60 la sută din case erau învelite cu paie sau stuf, acum toate sînt a- coperite cu țiglă sau tablă. A- proape 200 colectiviști și-au cumpărat aparate de radio, 350 și-au cumpărat biciclete, motorete, motociclete, alți 120 și-au cumpărat mobilă, mașini de cusut. De curînd, în comună s-a aprins și becul e- lectric.Colectiviștii noștri se îmbracă astăzi mai bine, se hrănesc mai bine, trăiesc mai bine. Pentru tot ce am făcut, pentru toc ce vom realiza de acum înainte, pentru viața noastră nouă mulțumim din inimă partidului care ne-a îndrumat pașii spre belșug.în activitatea noastră, am simțit zi de zi sprijinul partidului și statului. L-am simțit prin tractoarele și mașinile care lucrează pe ogoarele noastre, prin creditele acordate, prin tehnicienii și inginerii care ne ajută, prin îndrumarea pe care o primim zi de zi. Tocmai datorită acestui ajutor noi am reușit să obținem rezultate tot mai bune, să ne ridicăm nivelul de viață. An de an, am obținut producții bune în sectorul vegetal și în sectorul animal. La porumb, de pildă, pe 1.100 ha am obținut în acest an cîte 3.170 kg. boabe la hectar. Cinci e- chipe din cadrul gospodăriei noastre au obținut în acest an pe 125 ha cite 5.000 și peste 5.000 kg porumb boabe la ha. Dacă ne gîndim că înainte de a se forma gospodăria colectivă, cel mai bun teren de-abia producea 1.700—1.800 kg porumb la ha, ne dăm seama ce progrese mari am făcut. Obținerea producțiilor despre care am vorbit a fost posibilă datorită arăturii adînci, de toamnă, executate la o adîn- cime de 30 cm, datorită însă- mînțării la timp, folosirii unei semințe dublu hibrid de înaltă productivitate, întreținerii în bune condițiuni a culturilor.Un alt factor care ne-a a- jutat să obținem producții mari la porumb a fost, după părerea mea, respectarea densității la ha. în trecut, cînd oamenii arau cu plugul tras de vaci, prin părțile noastre se spunea : „Rarul umple carul". Greșită vorbă. Nu „rarul umple carul", ci agrotehnica ! Dacă vrei să obții producții mari de porumb, trebuie să asiguri cel puțin 38—40.000 plante la ha. Rezultatele care au fost obținute 

efort pentru traducerea în viață a indicațiilor date de conducerea partidului, de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej personal, pentru ridicarea continuă a agriculturii socialiste a țării noastre.

de unele brigăzi din gospodăria noastră dovedesc marile rezerve de care dispunem în mărirea producției de porumb la hectar. Pentru anul Viitor am luat și luăm în continuare măsuri pentru a obține pe întreaga suprafață ce o cultivăm cu porumb, adică pe 1.000 ha, cîte 5.000 kg la ha. Anul acesta am depășit producția planificată de porumb cu 73 vagoane, am vîndut statului în plus față de cît contractasem la început de an — 150 tone porumb, adică în total 550 tone. Anul viitor vom vinde statului și mai mult.La început gospodăria noastră se dezvolta unilateral. Produceam mai ales grîu și porumb. înfăptuind sarcinile trasate de partid cu privire la dezvoltarea multilaterală a gospodăriilor colective, am crescut an de an. tot mai 
proprietate obșteasca 900 taurine, din care 350 vaci și ju- ninci, 2.100 oi cu lînă fină și semifină, 816 porci și peste 1.300 păsări. Numai din sectorul zootehnic obținem un venit bănesc în valoare de 1.400.000 lei.Acum, atenția noastră principală este îndreptată spre sporirea producției pe cap de animal. în acest scop, ne-am orientat și ne orientăm spre selecționarea animalelor, spre crearea unui nucleu matcă de prăsilă de cît mai bună calitate, spre asigurarea construcțiilor necesare, a bazei furajere, spre îngrijirea rațională a animalelor. în sectorul zootehnic am reușit să repartizăm și să permanentizăm numai oameni harnici, pricepuți, cu dragoste de muncă, mulți dintre ei membri și candidați de partid. Respectînd cu strictețe programul de grajd, furajarea după producție, am reușit să obținem de la fiecare vacă furajată cîte 1.760 litri lapte, iar de la fiecare oaie cîte 36 litri lapte și cîte 2,700 kg lînă. Pentru combaterea sterilității la bovine și asigurarea unei perioade normale de lactație aplicăm cu rezultate foarte bune însămînțările artificiale și hrănirea în funcție de stadiul de lactație. în fiecare lună, vacile sînt controlate de medic.Trăgînd învățăminte din documentele Plenarei C.C. al P.MJI. din 30 iunie-1 iulieа. c., pentru a obține lînă mai multă și de mai bună calitate am batalizat 50 de berbeci. Pe viitor vom bataliza și mai mulți. Și totuși trebuie să spun că rezultatele obținute pînă acum în sectorul zootehnic nu ne mulțumesc în întregime, nu sînt pe măsura posibilităților. Avem toate condițiile, construcții, bază furajeră, oameni pricepuți, pentru a obține rezultate și mai bune. în ceea ce privește baza furajeră, avem asigurate cantitățile necesare de fînuri, grosiere, concentrate, precum și 7.000 tone porumb siloz șiб. 000 tone porumb masă verde, obținute în cultură dublă, în urma secarei furajere, a orzului, rapiței și chiar a griului. O asemenea bază furajeră dă posibilitatea ca în anul viitor să ridicăm producția pe cap de vacă furajată Ia peste 2.000 litri lapte și să obținem cantități sporite de lînă și lapte de oaie.în creșterea porcilor, obiectivele principale pe care le-am urmărit au fost sporirea din prasilă a unor scro- fițe care să asigure la două fătări pe an 12—14 purcei întăreați, precum și realizarea unor sporuri mari de creștere în greutate cu consum cît mai mic de concentrate. Am căutat de asemenea să procurăm și să creștem rase precoce pentru carne.Tovarăși, dezvoltînd sectorul zootehnic, noi am putut să contractăm cu statul cantități mari de produse ani

male și să obținem pe această cale venituri mari. Pentru a obține astfel de venituri mari am vîndut statului 385.000 litri lapte de vacă și oaie, 4.100 kg lînă, 450 porci grași. Anul viitor vom contracta 1.200 porci grași, ceea ce ne va aduce peste 1.000.000 lei.Contractînd cu statul cantități mari de produse vegetale și animale, noi am reușit să ne sporim averea obștească pînă la 8.000.000 lei. Au crescut totodată și veniturile bănești la suta de hectare, a- jungînd în anul acesta la 210.000 lei față de numai 32.000 lei cît era în 1955. Producțiile mari obținute la cultura cerealelor șl veniturile din sectorul zootehnic au fă
Cuvîntul tovarășului 
Nicoiae Munteanu, 

Inginer agronom la Gospodăria agricolă 
colectivă Plopu, regiunea GalatiGospodăria colectivă „Drum Nou" din comuna Plopu, raionul Făurei, regiunea Galați, unde muncesc eu, este situată în gura Bărăganului. Avem soluri fertile ; cernoziomuri cu potențial de producție foarte mare. Singurul factor deficitar e apa.Sprijiniți în permanență de organizația de partid, colectiviștii s-au străduit să traducă în practică indicațiile date de partid în vederea obținerii unor producții mari de porumb la hectar. în gospodăria noastră, producția de porumb la hectar a crescut simțitor în fiecare an. Astfel, de la 2.865 kg porumb boabe la hectar cît am obținut în anul 1960, am ajuns anul acesta să obținem 5.044 kg porumb boabe la hectar de pe suprafața de 640 hectare, adică pe întreaga suprafață cultivată cu porumb. Această sporire importantă a producției demonstrează că în condițiile climaterice de la noi se pot obține 5.000 și chiar peste 5.000 kg porumb boabe la hectar în cultură neirigată cu condiția să .se aplice întregul complex de lucrări agrotehnice.în continuare vreau să arăt consfătuirii noastre metodele folosite pentru obținerea acestei recolte. în primul rînd, noi am repartizat pentru cultura porumbului terenurile cele mai fertile. O suprafață de 540 hectare a fost îngrășată în ultimii trei ani cu 30 tone de gunoi la hectar. în toamna anului 1960 am îngrășat alte 100 hectare cu 20-30 tone de gunoi la hectar pe care l-am încorporat în sol o dată eu arătura adîncă- La noi la Plopu era încetățenită părerea că arăturile adînci de toamnă nu sînt necesare și chiar dacă în mod sporadic se făceau, terenurile respective erau arate din nou în primăvară. Prin loturile demonstrative și prin cursurile agrozootehnice ținute în perioada de iarnă, noi am convins pe colectiviști de importanța acestei lucrări, reușind ca pe întreaga suprafață destinată culturii porumbului să facem arături la adîncimea de 30-35 cm. Pentru menținerea apei în sol am întreținut arătura prin grăpare și discu- ire. în primăvară, imediat ce timpul a permis, am grăpat terenul, împiedicînd astfel
Cuvîntul tovarășei 

Ana Șincu, 
brigadieră la Gospodăria agricolă colectivă 

din comuna Tia Mare, regiunea OlteniaSînt colectivistă din anul 1952 și lucrez ca brigadieră de cîmp la gospodăria agricolă colectivă din comuna Tia Mare, raionul Corabia, regiunea Oltenia. Am îndrăgit întotdeauna munca cîmpului și m-am simțit fericită cînd e- forturile mele au fost încununate de roade.în brigada de cîmp pe care o conduc, mai mult de jumă-> tate din șefii de echipă sînt femei. Aș dori să fac în fața dv o mărturisire. Pe la noi se considera înainte că bărbații sînt mai buni la muncă decît femeile, dar noi am dovedit că știm să muncim tot atît de bine ca și bărbații. Un singur exemplu: am muncit cu brigada nr. 1 din anul 1952 pînă în anul 1960, făcînd ca această brigadă să ajungă fruntașă. De aceea, consiliul de conducere a hotărît să-mi dea o altă brigadă mai slabă, ca s-o aduc la același nivel de organizare și cu bune rezultate în producție.Mi-a părut rău că mă despart de tovarășii mei de muncă. Dar gîndul că munceam mai departe în aceeași gospodărie, pentru binele nostru al tuturor, m-a făcut să muncesc tot mai bine.Femeile de la Tia Mare nu prea erau îngăduite acolo unde se înfiripau discuții despre probleme importante. Să veniți acum la cercul argozootehnic din comuna noastră să le vedeți ce probleme ridică, cum își dau părerea atunci cînd este vorba despre măsurile ce trebuie luate.La început multe din ele veneau cu sfială la muncă, dar discuțiile pe care le-au purtat cu ele comuniștii, dorința de a-și vedea casele îndestulate și convingerea că această îndestulare le-o dă numai gospodăria colectivă, au făcut să avem în gospodărie numai femei harnice. A 

cut posibilă ridicarea valorii unei zile-muncă la 34 lei.Urmînd îndemnul partidului, noi am reușit să sporim rodnicia pămîntului, să dezvoltăm multilateral producția, să ne facem viața mai frumoasă, mai îmbelșugată. în numele colectiviștilor din Stoicănești, mulțumesc încă o dată partidului și guvernului pentru ajutorul pe care ni l-a acordat și asigurăm partidul că vom face totul pentru ca pe viitor să obținem rezultate și mai bune.întors în gospodărie — a spus vorbitorul în încheiere — voi împărtăși experiența cîș- tigată aci; voi munci fără preget pentru înfăptuirea ho- tărîrilor care se vor adopta.

evaporarea apei din sol. Pînă la însămînțare am lucrat terenul de două ori cu cultivatorul urmat de grapă, ultima cultivație făcîndu-se la adîncimea de însămînțare. Semănatul s-a făcut cînd în sol temperatura a ajuns la 8-10 grade Celsius. Am folosit numai sămînță de porumb dublu hibrid generația I care a dat cele mai bune rezultate în raionul nostru.Din experiență proprie am constatat că introducerea în cultură a hibrizilor dubli de porumb generația I, alături de aplicarea întregului complex de măsuri agrotehnice, constituie o cale sigură de sporire a producției la hectar. Pînă la răsărire am grăpat terenul cu grapa reglabilă, iar cînd plantele aveau două frunze am executat o prașilă cu sapa rotativă. în total am dat trei prașile mecanice și trei manuale pe rînd. Densitatea la hectar a fost de 28-30.000 plante la hectar. A- plicînd întregul complex de lucrări agrotehnice, în acest an, am reușit să obținem pe întreaga suprafață cultivată cu porumb o producție medie de 5.044 kg la hectar.Pentru asigurarea unei producții cît mai mari de porumb boabe la hectar în anul 1962, noi am luat încă de pe acum o serie de măsuri. întreaga suprafață a fost arată la 33-35 cm adîncime cu plugul cu scormonitor. Pe o suprafață de 100 de hectar s-au încorporat cîte 30 tone de gunoi la hectar. O dată cu arătura adîncă am mai dat în medie la hectar cîte 200 kg de superfosfat, pe o suprafață de 300 de bec- tare. întreaga ci praf a fost repartizată pe brigăzi și echipe.Un factor hotărîtor în obținerea de producții mari îl constituie aplicarea retribuției muncii și după producție. In acest fel colectiviștii sînt cointeresați să aplice regulile agrotehnice pentru sporirea continuă a producției.în baza experienței căpătate în acest an la cultura porumbului, colectiviștii din gospodăria noastră se angajează ca în anul viitor, de pe întreaga suprafață de 800 ha pe care o vom cultiva cu porumb, să obțină o producție medie de 5.500 kg de porumb boabe la hectar.

intrat în obișnuința noastră să ne urcăm în spatele semănătorii, să controlăm adîncimea brazdei sau să organizăm acțiuni de folosire cu chibzuială a gunoiului de grajd.Antrenarea colectiviștilor la muncă nu este cu putință fără o temeinică organizare a muncii în cadrul brigăzii. Eu am grijă să țin cu regularitate consfătuiri cu șefii de echipe, să controleze cînd și cum se face fiecare lucru, să țin o cît mai justă evidență a muncii fiecărui colectivist, astfel ca fiecare dintre ei să fie stimulat să muncească cît mai bine.Odată cu primirea cifrelor de plan, pe care le-am analizat împreună cu șefii de echipă, am trecut la repartizarea culturilor pe cele 215 ha, ale- gînd terenul în funcție de cerințele fiecărei plante. Pentru floarea-soarelui am ales un teren care s-a arat la o adîncime de 26—28 cm. Pînă la însămînțare am întreținut a- cest teren aplicîndu-i două grăpări cu grapa reglabilă.Cu ocazia primei grăpări am aplicat și cîte 250 kg su- \ * perfosfat și 150 kg azotat de amoniu la hectar. Cu două- trei zile înainte de însămînțare am lucrat terenul cu cultivatorul ca să distrugem buruienile care începuseră să răsară. Semănatul s-a făcut cu sămînță din soiul Vniimk-8931, în cantitate de 20 kg la hectar, și la 60 cm distanță între rîn- duri.După răsărire, cînd plantele aveau 2—3 frunze, am aplicat prima prașilă manuală. A- ceastă lucrare am terminat-o într-o singură zi. Cînd plantele aveau 4-6 frunze, am aplicat cea de-a doua prașilă manuală pe rînd, iar printre rînduri am trecut cu prăși- toarea. Tot atunci am aplicat și răritul, asigurînd o densitate de 45.000—50.000 plant®
(Continuare în pag. a 3-a)



Lucrările Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști
(Urmare din pag. 2-a) la hectar. Am mai aplicat în continuare încă două prașile manuale pe rînd și cu prăși- toarea între rînduri. La recoltare am avut o satisfacție deosebită. Obținusem 2.000 kg de pe fiecare hectar.La porumb, pe suprafața de 57 ha repartizate brigăzii noastre, am obținut o producție de 3.800 kg boabe la hectar.Noi am pregătit terenul pentru ca în anul viitor să obținem 5.000 kg boabe la hectar de pe întreaga suprafață cultivată cu porumb în cadrul brigăzii noastre. Pe ai ceastă suprafață au fost executate arături la 30—33 cm a-
Cuvîntarea tovarășului 

Petre Blajovici, 
prîm-secretar al Comitetului regional 

Banat al P. M. R.După ce a subliniat importanța deosebită a Consfătuirii colectiviștilor vorbitorul s-a ocupat de situația agriculturii din regiune. In prezent — a spus el — gospodăriile colective din regiunea noastră dețin 90 la sută din suprafața arabilă colectivizabilă a regiunii, Un număr de 5 raioane din zona cerealieră a regiunii sînt în linii generale colectivizate, iar în celelalte raioane procesul de colectivizare este avansat.Pe baza muncii politice desfășurate de organele și organizațiile de partid, de sfaturile populare și cunoscînd influența puternică pe care o exercită în rîndurile țărănimii rezultatele bune obținute de gospodăriile colective fruntașe, Comitetul regional de partid și Comitetul executiv al Sfatului popular regional apreciază că există condiții ca pînă în primăvara anului viitor să fie cuprinse în sectorul colectivist și cele 40.000 ha care au mai rămas, încheindu-se astfel procesul de colectivizare în regiunea noastră. Pentru aceasta comitetele raionale și organizațiile de partid, sfaturile populare, organizațiile de masă, desfășoară în prezent o largă muncă politică de masă și veghează la respectarea cu strictețe a liberului consimță- mînt și a tuturor indicațiilor date de conducerea partidului.Odată cu lărgirea sectorului socialist, gospodăriile colective din regiune merg pe o linie ascendentă de dezvoltare și consolidare economico-or- ganizatorică, obținînd rezultate tot mai bune. Ele au a- dăugat în anul 1961 la fondul de bază peste 84 milioane lei. Aceasta a permis ca investițiile din fonduri proprii și prin credite să crească în a- cest an la aproape 222 milioane lei.în ultimii ani, GA..C. s-au orientat mai bine în folosirea acestor fonduri, îndreptindu-le în cea mai mare parte spre sectoarele productive.Ne însușim critica făcută de tov. Cozma, ministrul Agriculturii, în legătură cu faptul că unele G.A.C. au folosit nerațional fondurile de investiții.In continuare vorbitorul s-a ocupat de problema creșterii producției agricole din regiune. Caracteristic — a spus el — este faptul că a crescut an de an numărul gospodăriilor colective care obțin producții ridicate de pe suprafețe tot mai mari. Deși condițiile climaterice din acest an n-au fost suficient de favorabile în regiune, totuși producția globală de cereale a crescut cu 8 la sută față de anul trecut,- din care la grîu creșterea este de 24 la sută, ceea ce a permis ca volumul producției- marfă vîndută statului în acest an să crească cu 20 la sută.Gospodăriile colective din regiune au reușit să sporească veniturile bănești la peste 620 milioane lei, revenind în medie 110.000 lei la suta de hectare teren agricol. Multe gospodării colective au obținut venituri de peste 300.000 lei la suta de hectare.Viața nouă statornicită astăzi în patria noastră a schimbat și înfățișarea satelor din regiune. Traiul țăranilor este tot mai bun. Este semnificativă o singură cifră. Numai în acest an valoarea totală a produselor industriale cumpărate de colectiviști depășește suma de 1.400 milioane lei, adică este cu 44 la sută mai mare decît în 1959, ceea ce dovedește creșterea .continuă a nivelului lor de trai.Pentru creșterea continuă a producției agricole, comitetul regional de partid și comitetul executiv al Sfatului popular regional și-au îndreptat eforturile spre ridicarea producției de cereale și lichidarea rămînerii în urmă a creșterii animalelor. La rezolvarea acestor probleme a fost atras un larg activ de cadre de conducere, din cei mai buni specialiști din agricultură, fruntași în producție care au studiat posibilitățile de dezvoltare a fiecărei gospodării colective și au ajutat consiliile de conducere să stabilească direcțiile de dezvoltare în perspectivă. Pe baza acestor studii s-au întocmit proiecte și schițe de organizarea teritoriului pentru toate gospodăriile colective. Un număr de 26 de gospodării co

dîncime și totodată am încorporat în sol cîte 20—25 tone gunoi de grajd la hectar.De la această consfătuire am să capăt învățăminte prețioase. Cînd am să ajung în Tia Mare am să împărtășesc colectiviștilor aceste învățăminte și vă asigur, dragi tovarăși, că la fel cum sînteți și dv. hotărîți, tot așa și noi vom depune toate eforturile pentru înflorirea gospodăriei noastre.Mulțumim din inimă partidului pentru grija părintească ce ne-o poartă, înțelegînd că tot sprijinul pe care ni-1 dă este pentru înflorirea patriei, pentru fericirea poporului.

lective din jurul orașelor Arad și Timișoara au fost profilate pentru producția de lapte, carne, ouă și legume.In prezent ne preocupăm să dăm o folosire cît mai rațională pămîntului. Deși în perioada anilor 1955—1960, suprafața arabilă a regiunii a crescut cu peste 30.000 ha, trebuie să arătăm că nu am epuizat nici pe departe posibilitățile de creștere a acestora. Luptînd pentru a traduce în viață sarcinile trasate de partid am mobilizat forțe însemnate pentru defrișarea mărăcinișurilor, tufărișurilor și pilcurilor de arbo- rete. S-a desființat un însemnat număr de drumuri inutile, s-au luat măsuri de reducere a suprafețelor destinate pentru amplasarea construcțiilor gospodărești.Continuînd această acțiune vom putea mări suprafața arabilă pînă în 1965, cu aproximativ 28.000 de ha.în regiunea Banat, pe lîngă solurile fertile, avem peste 40 la sută din suprafață cu soluri podzolice, sărace. O preocupare deosebită pe care o are comitetul regional de partid și comitetul executiv al sfatului popular regional este de a spori continuu fertilitatea acestor soluri.Comitetul regional de partid a îndrumat gospodăriile colective să treacă la folosirea unor cantități din ce în ce mai mari de gunoi de grajd, să organizeze colectarea și folosirea mustului de grajd. în acest fel am reușit să încorporăm în sol în acest an cu 202.000 tone îngrășăminte organice mai mult decît în anul trecut, să fertilizăm cu peste 10.000 de hectare mai mult.După ce a citat exemplul pozitiv al atorva G.A.C, vorbitorul a spus : Trebuie să arătăm că deși avem în regiune peste 450.000 de hectare terenuri acide, iar rezervele de piatră de var sînt inepuizabile, amendamentele calca- roase s-au aplicat pînă acum pe suprafețe neînsemnate, în mod sporadic și neorganizat.în problema producției de cereale, în regiunea Banat s-au făcut progrese însemnate. Primind ajutor din partea conducerii partidului, am reușit să stabilim în condițiile regiunii cîteva soiuri de grîu și de porumb care asigură producții mari și constante. Ca urmare a acestor măsuri, chiar în condițiile nefavorabile din acest an, gospodăriile colective au obținut de pe 78.000 de hectare cîte 1.850 kg grîu la hectar, iar 17 gospodării colective au obținut producții medii de peste 2.000 kg la hectar.în toamna acestui an, din întreaga suprafață însămîn- țată cu grîu, în gospodăriile colective 66 la sută o reprezintă soiurile de mare productivitate, iar în gospodăriile de stat 98 la sută, ceea ce va permite să obținem în anul viitor o producție sporită.în ce privește porumbul hibrid, văzînd rezultatele obținute, toate gospodăriile colective au hotărît ca în anul viitor să folosească pe întreaga suprafață cultivată cu porumb numai sămînță dublu hibrid.Sarcina trasată de conducerea partidului de a obține în 1962 de pe suprafețe tot mai mari o producție de 5.000 kg porumb boabe la hectar în teren neirigat a devenit o preocupare importantă a tuturor comitetelor raionale de partid, a organizațiilor de bază, a sfaturilor populare și a tuturor oamenilor muncii din agricultură.în fiecare gospodărie de stat și gospodărie colectivă loturile destinate obținerii de 5000 kg porumb boabe la ha au fost date în răspunderea inginerilor și brigadierilor care se preocupă de buna pregătire și îngrășare a terenurilor. Experiența din anul acesta a unor gospodării colective, ca cele din Sandra, Nerău, Grabaț și a altor 66 de gospodării colective și gospodării de stat, care au obținut producții între 4000 — și 5000 kg porumb boabe la hectar arată că asemenea producții sînt pe deplin realizabile.După ce s-a referit la problema cultivării legumelor, vorbitorul s-a ocupat de creș

terea animalelor. în această privință regiunea noastră — a spus el — a fost mult rămasă în urmă.Directivele Congresului al Ill-lea al P.M.R. și ajutorul primit din partea partidului și statului au dus la dezvoltarea acestei ramuri aducătoare de mari venituri. In urma măsurilor luate în gospodăriile colective, față de anul 1958 efectivul de taurine a crescut de 8 ori și al vacilor de 7,5 ori. De asemenea gospodăriile colective au de 4 ori mai multe porcine, de 2,5 ori mai multe oi și de 10 ori mai multe păsări decît în 1958. Densitatea animalelor proprietate obștească la 100 de hectare a crescut cu 18,8 taurine și 8,2 vaci în anul 1961 față de 1958. Un număr tot mai mare de gospodării livrează peste 5000 kg carne la 100 de hectare, în care scop rețin și batalizează întregul efectiv de berbecuți și cresc mii de porci și zeci de mii de păsări.Trebuie să arătăm însă că deși efectivele de animale au crescut simțitor față de anii trecuți, totuși unele gospodării colective din regiune nu și-au realizat planul de cumpărări la animale și în special la vițele. Vorbitorul a arătat că paralel cu creșterea numărului de animale, în gospodăriile colective, există o preocupare deosebită pentru asigurarea furajelor necesare.în condițiile actuale, cînd sectorul socialist al agriculturii a devenit preponderent în regiune, se ridică numeroase probleme de economie agrară, de organizare a muncii, iar organelor și organizațiilor de partid le revin sarcini multiple.Comitetul regional de partid se preocupă de întărirea organizațiilor de partid, de îmbunătățirea activității consiliilor

Un grup de delegați din legiunea Galați într-o pauză.
Cuvîntul tovarășului 

Zaharia Ganea, 
președintele gospodăriei colective 

din satul Viișoara, regiunea DobrogeaMergînd pe linia indicată de partidul nostru, într-un timp relativ scurt am reușit ca din- tr-o gospodărie mică, cu mijloace de producție puține, să facem o gospodărie puternică, dezvoltată multilateral, o gospodărie milionară.Gospodăria noastră a luat ființă în anul 1950. De la 18 boi șl 52 cai, cît aveam a- tunci, azi avem în proprietate obștească 474 taurine, din care 215 vaci și juninci, 2.800 oi, 520 porci, peste 2.500 păsări, precum și 60 colonii de albine. Pentru adăpostirea a- nimalelor în condiții bune, am construit 7 grajduri de cîte 100 taurine, 3 saivane a cîte 1.000 oi, două maternități a cîte 100 scroafe, două îngrășătorii de 300 porci fiecare și 5 cotețe pentru cîte 1.000 păsări. De asemenea, am construit o magazie pentru cereale, o casă-laborator și locuințe pentru inginerii gospodăriei, un atelier, un garaj pentru cele patru autocamioane și alte obiective.în cursul celor 11 ani, noi am primit din partea statului credite pe termen lung în valoare de 750.000 lei, cu care am cumpărat animale de producție, semințe de soi, materiale de construcție, material săditor și altele, ceea ce a permis gospodăriei noastre colective să-și dezvolte producția. Totodată prin munca desfășurată de S.M.T. Coba- din, care deservește gospodăria, am reușit să organizăm mai bine procesul de producție, să facem la timp și în bune condiții lucrările agricole cerute de fiecare cultură, să ușurăm munca colectiviștilor. S-a îmbunătățit și calitatea lucrărilor. Acest fapt este oglindit de producțiile obținute în acest an: 3.200kg porumb, 1.520 kg grîu, 1.733 kg floarea-soarelui la hectar, cu toate condițiile de secetă care au fost la noi.Consiliul de conducere a pus un accent deosebit pe ridicarea calificării profesionale 

de conducere din gospodăriile colective. Pentru creșterea competenței organelor raionale și a organizațiilor de partid, în prezent muncim spre a ridica nivelul activității instructorilor de partid, atît sub aspectul metodelor și stilului da muncă, cît și al pregătirii lor politice și profesionale.Vorbitorul s-a ocupat în continuare de problema pregătirii cadrelor tehnice din a- gricultură și de măsurile luate pentru acordarea unui sprijin mai calificat gospodăriilor colective rămase în urmă pentru a le aduce la nivelul celor fruntașe.Pe măsura dezvoltării gospodăriilor colective — a spus vorbitorul — Comitetul regional acordă o atenție deosebită introducerii noilor forme de cointeresare materială în mărirea producției, îmbinînd cît mai just interesele obștești cu cele personale ale colectiviștilor. în acest scop au fost permanentizate brigăzile de producție și s-a introdus în majoritatea gospodăriilor colective retribuirea muncii și după producția obținută. Aceste măsuri au contribuit la creșterea participării la lucru a colectiviștilor, au întărit simțul lor de răspundere față de calitatea lucrărilor executate.în încheiere vorbitorul a spus : însuflețiți de mărețele perspective deschise de Congresul al III-lea al Partidului nostru, asigurăm Comitetul Central al Partidului, pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej personal, că vom munci cu toată puterea și priceperea pentru a pune în valoare marile rezerve de care dispune agricultura regiunii Banat. A- vem în regiune colectiviști harnici, buni gospodari, cadre de nădejde, hotărîte să traducă în viață sarcinile stabilite de cel de-al III-lea Congres al Partidului.

a colectiviștilor, știut fiind faptul că de felul cum muncește omul, de interesul pe care îl depune fiecare, depinde în mare măsură creșterea producției și productivității muncii.Trebuie să arăt că acum 5—6 ani, -unii colectiviști prășeau într-o zi 6.000—7.000 mp. De calitatea lucrărilor nu vă mai spun. Gospodăria obținea doar 1.000—1.200 kg porumb la hectar. Asemenea aspecte se manifestau și în sectorul creșterii animalelor, cînd și îngrijitorii erau retribuiți cu zile fixe. Treptat a început să se încetățenească tot mai mult aplicarea retribuirii muncii și după producție.în 1959, primul an de aplicare a retribuției și după producție la culturile prășitoare, echipele au asigurat o densitate normală a plantelor la hectar, au aplicat mai multe îngrășăminte și au făcut lucrările mult mai bine. în acest an, brigada a doua condusă de Gh. Nazîru a obținut o producție de 4.355 kg porumb boabe la hectar, cu 1.155 kg mai mult decît producția medie realizată pe gospodărie. în cadrul acestei brigăzi, echipa condusă de Lica Butea a obținut de pe 50 hectare cîte 5.000 kg porumb boabe la hectar. Această echipă a realizat un spor de producție de 75.000 kg porumb boabe. Pe baza retribuției muncii și după producția obținută, echipa a primit în bani 30 la sută din valoarea recoltei obținute peste plan. Asemenea exemple noi avem multe în gospodăria noastră. Ele stimulează pe colectiviști ca să muncească mai bine, mai calificat. în felul aceasta gospodăria noastră se întărește economic. în 1961, gospodăria a realizat peste plan 160.000 kg de porumb.La ferma de vaci retribuția se face după cantitatea de lapte muls, după numărul de viței născuți și înțărcați și 

după starea sănătății animalelor. Atunci cînd se aplică just principiul retribuției după producție se obțin rezultate frumoase. Astfel, colectivistul Evadula Sucuri care în 1958 cînd era retribuit cu zile fixe a realizat o producție medie de numai 1.600 litri lapte de la fiecare vacă, obține anul acesta de la lotul de vaci pe care-1 are în primire peste 2.600 litri lapte. în 1958 el a primit pentru îngrijirea lotului de vaci numai 360 de zile-muncă. în 1961 primește 580 zile-muncă, plus premiul calculat la sfîrșitul a- nului în raport cu producția obținută.Producția medie de lapte de la fiecare vacă furajată a crescut de la 1.601 litri, cît era în 1958, la 2.500 litri, cît s-a realizat pînă în prezent în acest an.Creșterea producțiilor medii la cultura cerealelor și în sectorul zootehnic a însemnat pentr" TOspodăria noastră ve-
Cuvîntul tovarășului 

Virgil Cazacu, 
prim-secretar al Comitetului regional Iași 

al P.M.R.După ce a subliniat însemnătatea Consfătuirii, vorbitorul s-a ocupat de rezultatele obținute în regiunea Iași în munca pentru dezvoltarea sectorului socialist la sate, pentru consolidarea relațiilor de producție socialiste. Baza tehnică a agriculturii — a spus el — este în continuă dezvoltare în regiunea Iași, unde lucrează în prezent peste 3.000 de tractoare fizice, mai mult de jumătate din numărul total al tractoarelor din vechea

Romînie burghezo-moșiereas- că, precum și alte mașini a- gricole. A crescut producția agricolă și participarea regiunii la formarea fondului central.în regiunea noastră cooperativizarea agriculturii este în linii generale încheiată. Ceea ce caracterizează stadiul actual al construcției socialiste în satele regiunii este faptul că pe baza rezultatelor obținute de gospodăriile colective fruntașe, pe zi ce trece tot mai mulți țărani întovărășiți se îndreaptă cu încredere spre gospodăria colectivă. Tot mai multe întovărășiri agricole se transformă și se unifică în gospodării colective mari și puternice. Ca urmare sectorul colectivist este în prezent preponderent atît ca suprafață cît și ca producție. El cuprinde 57,1 la sută din suprafața agricolă colectivizabilă și 55 la sută din numărul familiilor țărănești. în raionul Bîrlad procesul de colectivizare în
c

(Urmare din pag. l-a)

neret or merge și merinosul. Și 
dacă primesc tineret „mă învoiesc 
să-f cresc" (cu simțul său practic 
e pe linia miciurinistă — tineretul 
fiind mai susceptibil pentru adap
tări și transformări dirijate).

S-ar părea că pe unii profani 
— ca semnatarul rîndurilor de 
față — s-ar fi cuvenit să-i plicti
sească vorbirea lui Cristofor Po- 
povici despre creșterea și îngriji
rea oilor. Dar a fost cu totul dim
potrivă. Fiecare frază, fiecare gînd 
al său arăta alt aspect al omului, 
al muncii, al preocupărilor, al is
tețimii și pasiunii acestui artist 
„al creșterii oilor". Fiindcă ce-i 
alfa un artist decît întii de toate 
un om pasionat de ceea ce face! 
Ș1 Cristofor Popovici este cu a- 
devărat un pasionat a ceea ce 
face.

Vecinul meu din stînga, Dobre 
Ion de la gospodăria colectivă 
Mircești, raionul Tîrgoviște, obser- 
vîndu-mă cum însemn din cuvin
tele lui Cristofor, înfelege că-i 
pentru vreun ziar și îmi șoptește 
parcă m-ar îndemna :

— Ei, asta-i bine. Are el curaj, 
dar abia îi mai dați. Și cînd o 
veni el acasă, ce s-o așterne pe 
muncă și ca dînsul alfii.,. Eu sînt 

nituri tot mai mari. Fondul de bază al gospodăriei a ajuns la 4.364.580 lei. Valoarea zilei- muncă va fi de 33 lei din care în numerar 14—15 lei. Peste 120 de colectiviști și-au făcut case noi, spațioase, și și-au Instalat lumină electrică, iar alți 150 și-au cumpărat mobilă și aparate de radio.Analizînd condițiile create și posibilitățile existente ale gospodăriei, colectiviștii din Viișoara își propun să realizeze în anul 1962 producții medii la hectar de peste 1.800 kg grîu și 3.500 kg porumb, iar de pe o suprafață de 400 hectare de cel puțin 5.000 kg porumb boabe la hectar. Ne propunem să mărim efectivul de animale. Vom aloca la fondul de bază al gospodăriei 750.000 lei, iar valoarea zilei- muncă va crește la 35 de lei din care bani 16 lei.Ne luăm angajamentul să depășim sarcinile ce izvorăsc din Directivele celui de-al III-lea Congres al partidului.

linii generale se apropie de încheiere, iar în raioanele Huși, Vaslui și Negrești colectivizarea este mult avansată.Mărețul program expus de tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej, în fața activului de partid, cu prilejul vizitei sale în regiunea noastră, a fost primit cu mare entuziasm, bucurie și cu legitimă mîndrie patriotică de fiecare om al muncii.De la această vizită, s-au mai constituit în regiune 35 de gospodării agricole colective și au intrat în gospodăriile agricole colective existente și nou create un număr de 16.300 de familii cu aproape 37.000 de hectare. în crearea noilor gospodării colective ne-am călăuzit după indicația dată de conducerea partidului de a uni și transforma mai multe întovărășiri agricole într-o puternică gospodărie colectivă.Vorbitorul a înfățișat apoi metodele folosite de organizațiile de partid în munca politică pentru colectivizarea agriculturii, pentru întărirea eco- nomică-organizatorică a gospodăriilor agricole colective, în continuare el a spus : Ca urmare a măsurilor luate, gospodăriile agricole colective din regiunea Iași au obținut cu 20 la sută mai mult grîu la hectar decît anul trecut, cu 42 la sută mai mult porumb, cu 31 la sută mai multă floarea-soarelui, cu 19 la sută mai mult la sfecla de zahăr.Pentru a se asigura producții sporite în anul viitor, comitetul regional de partid a luat măsuri pentru extinderea suprafețelor cultivate cu soiuri de mai mare productivitate, însămînțîndu-se peste 90 la sută din suprafața planificată cu asemenea soiuri.Pe baza indicațiilor date de conducerea partidului în primăvara anului 1962 vor fi în- sămînțate la noi în regiune 20.000 de hectare cu porumb din soiuri de cea mai mare productivitate, pentru a se obține o recoltă de 5.000 kg porumb boabe la hectar pe terenuri neirigate, urmînd ca în anii viitori aceste suprafețe să fie tot mai mult extinse.O mare atenție acordăm profilării în prezent a unor gospodării de stat și gospodării colective din zonele preorășenești, pentru ca acestea să producă cantități tot mai mari de legume și zarzavaturi, fructe, să crească tot mai multe păsări, pentru a asigura o mai bună aprovizionare a orașelor și în mod deosebit a centrelor muncitorești.Trebuie să arăt însă că mai sînt unele gospodării colective care nu respectă regulile agrotehnice, nu execută lucrările la timp și de bună calitate, și ca urmare obțin producții slabe. Una din cauzele principale ale producțiilor scăzute în
I O B

brigadier zootehnist și secretar al 
organizației de bază... Noi, gos
podăria numai ce ne-am pornit, 
dar cu ziua de muncă stăm bine. 
Am scos la 25 de lei ziua. Dar 
nu-i totul banul. O vorbă caldă, 
astâ-ți dă curaj, te îndeamnă să 
lupți și să urci și mai sus.

★
Mă gîndesc la vorbele vecinu

lui meu din stingă, la vorbirea 
pasionată și pasionantă a ciobanu
lui din Șasea Folficenilor și gîn- 
durile mă poartă înapoi in timp.

Sînt mai bine de două zeci de 
ani de cînd n-am mai umblat prin 
locurile Folficenilor. Cu colinele 
și dealurile sale, cu poienile, cu 
recile-i izvoare cele limpezi ca 
lacrima, l-am bătut culmile și i-am 
băut din șipofe și apele-i iuți 
curgătoare mi-au biciuit trupul 
ostenit și cu răcoarea undelor, dar 
și cu cîte un bolovan pe care-1 
purtau pieziș între două ape. Fru
moase erau locurile și atunci. 
Mîndri bărbații. Mîndre și scafele, 
șăgalnice și pline de nuri. Și co
pilașii I Copiii cu acea privire ca 
de floare, cum i-aș putea uita 
vreodată I Frumoase erau locurile 
și bogate, dar oamenii erau să
raci și lipsiți. Cu ochii ca de floa
re te priveau copiii și mintea lor 
ascufită era dorită de carte, de 

unele gospodării colective o constituie slaba preocupare pentru fertilizarea solului, în timp ce în multe sate cantități însemnate de gunoi mai rămîn încă nefolosite.La adunarea activului de partid din regiunea Iași, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej a arătat că una din sarcinile cele mai importante ale organelor de partid și de stat din regiune este organizarea unei largi acțiuni de combatere a eroziunii solului, întru- cît valorificarea rațională a terenurilor erodate constituie o foarte mare rezervă pentru creșterea producției agricole. Pentru aplicarea indicațiilor date, comitetul regional de partid a studiat și a generalizat experiența gospodăriei a- gricole colective Tîrzii din raionul Huși, al cărei președinte e tovarășul Mihalache Petru. unde s-au executat lucrări complexe de combatere a eroziunii pe o suprafață de 1.300 de hectare.în urma consfătuirii ținută la această gospodărie, la care au participat peste 400 de lucrători în agricultură, s-a întocmit un plan unic pe regiune, la care sînt antrenate conducerile unităților socialiste. țărani colectiviști și cadre tehnico-inginerești.Pînă în 1965 se vor executa lucrări de combatere a eroziunii pe o suprafață de 250.000 de ha. Această acțiune poate fi realizată cu succes numai prin mobilizarea largă a țăranilor colectiviști direct interesați în executarea lucrărilor, în creșterea producției agricole și pe această cale a propriilor lor venituri.S-a reușit ca în acest an pe o suprafață de 133.000 ha să se execute lucrări pe curba de nivel, s-a asigurat documentația tehnică pentru cca. 50.000 ha, au fost deschise șantiere pentru combaterea eroziunii solului pe pășuni comunale pe o suprafață de 3.000 ha, s-au amenajat și plantat pomi pe o suprafață de 1.700 de ha, s-au pregătit 780 ha pentru plantări de vie, iar prin mobilizarea tineretului s-au efectuat plantații silvice pe terenuri complet neproductive pe o suprafață de 466 ha.în anul viitor se vor întocmi proiecte de organizare a teritoriului și de combatere a eroziunii solului pe o suprafață de 117.000 de ha. Se vor ameliora pășunile erodate pe suprafața de 6.000 ha, se vor amenaja terenurile pentru plantări de pomi pe cca. 2.500 de ha, iar 1.130 ha vor fi pregătite pentru plantări de vii.Noi am fi putut efectua lucrări de combatere a eroziunii solului pe suprafețe mai mari dacă și Ministerul Agriculturii și-ar fi materializat promisiunea printr-un ajutor concret acordat regiunii Iași, însă au trecut cîteva luni și practic tovarășii de la Ministerul Agriculturii nu au întreprins mai nimic în această direcție.Este necesar ca Ministerul Agriculturii să acorde un ajutor mai concret regiunii și prin dotarea unor brigăzi S.M.T. cu utilaj specializat. Tot în legătură cu combaterea eroziunii, ar fi bine ca Ministerul Agriculturii, împreună cu Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini să studieze posibilitatea pentru ase produce pluguri reversibile cu tracțiune animală care sînt absolut necesare pentru terenurile nemecanizabile. Numai în regiunea noastră sînt necesare aproape 8.000 asemenea pluguri.în continuare vorbitorul s-a ocupat de problema creșterii animalelor. Efectivele de animale au crescut, a spus el, și ca urmare a unei îngrijiri și furajări mai raționale gospodăriile colective obțin producții mai mari. în acest an producția medie de lapte pe fiecare vacă furajată pînă la data de 1 decembrie era cu
A N U
învățătură — ca să nu mai spun 
de încălțări, de o mîncare pe să
turate — că de dulciuri și alte 
mîngîieri ale copilăriei nici vorbă, 
nici pomeneală.

Poate că-n drumurile acestea 
ale mele de acum douăzeci de 
ani să-l ti întîlnit și pe băitănașul 
Cristofor al lui Popovici. Sta zgri
bulit sub ploaie cu cele cîteva 
oițe ale stăpînului. Copil orfan de 
mamă de la 1 ani, i-a fost dat să 
slugărească tot pe la străini pe 
te miri ce, pe bruttuieli, pe foa
me și niște țoale sparte.

Nu știu, dar îmi spun eu așa 
că-n sărăcia și truda și năcazul 
lui de copil fără de mamă, fără 
a cunoaște slova scrisă, știind 
școala doar cum arăta pe dinafa
ră, Cristofor Popovici care a în
vățat a scrie și citi în zilele pu
terii noastre, atunci cînd umbla 
cu cioporul de oi al stăpînului, 
poate în visurile lui de copil, ori 
în vorbele trecute din om în om 
cîte i-au ajuns la ureche, o fi a- 
flat și el c-o veni și vremea cînd 
în țara aceasta la putere or hotărî 
aceia ce muncesc.

★
Poate de aceea și-a încheiat și 

Cristofor cuvîntul: „voi lupta pen
tru partid. Pentru că el a fost a- 
cela care m-a scăpat de jugul și 

10 la sută mai mare față da aceeași perioadă a anului trecut, iar la lapte de oaie și lînă a fost depășită cu 18 la sută și respectiv 6,7 la sută.Deși la majoritatea gospodăriilor s-au obținut sporuri însemnate în producția de lapte, sînt încă gospodării agricole colective care obțin producții încă slabe datorită unei îngrijiri și furajări nerațio- nale.Deși în acest an prin folosirea creditelor acordate de stat și a fondurilor proprii ale gospodăriilor colective efectivul de animale a crescut, numărul lor la 100 de ha este încă mic. Aceasta se datorește faptului că în anii trecuți comitetul regional, comitetele raionale de partid și sfaturile populare, nu au acordat atenția cuvenită creșterii animalelor din prăsilă proprie, con- siderînd că singura cale de dezvoltare a sectorului zootehnic este cumpărarea de animale. Totodată a existat tendința de a se neglija materialul autohton și chiar de a-1 sacrifica pe considerentul că vacile din rasa „sură de stepă" sînt slab productive.Experiența gospodăriei colective din Moțca, raionul Pașcani, care în primele 11 luni ale acestui an a obținut 2.370 litri de lapte pe fiecare vacă furajată printr-o îngrijire și furajare rațională, dovedește că producția de lapte de la vacile „sură de stepă" poate fi sporită considerabil.După ce s-a referit la construcțiile pentru animale, vorbitorul a continuat; Pentru a ilustra ce rezultate aduce cointeresarea materială a colectiviștilor este suficient să arătăm experiența gospodăriei a- gricole colective Sîrbi din raionul Bîrlad — președinte tov. Codreanu Ștefan — unde de mai mulți ani se aplică principiul retribuției și după producție.In 1961, la această gospodărie participarea la muncă a colectiviștilor a fost în general bună. Lucrările agricole au fost de bună calitate, efectuate în timpul optim, obți- nîndu-se producții mari. De exemplu numai la porumb s-au realizat cca. 2.500 kg boabe la ha de pe toată suprafața în condiții neirigate. Experiența și rezultatele acestei gospodării colective și ale altora care au fost popularizate a făcut ca în acest an 105 gospodării colective să aplice retribuția după producția obținută, deși în această privință trebuie să arătăm că noi avem încă foarte mult de făcut.In continuare vorbitorul s-a ocupat de creșterea și pregătirea cadrelor precum și de îndrumarea activității de cercetări științifice. Comitetul regional de partid — a spus el — a orientat Institutul Agronomic, institutele de cercetări ca să se ocupe de problemele complexe pe care le ridică dezvoltarea agriculturii cum sînt: corectarea solurilor podzolice, crearea de noi soiuri și linii mai productive, ameliorarea raselor de animale, creșterea fertilității și combaterea eroziunii solului, creșterea productivității pășunilor și altele.în prezent cadrele tehnico- inginerești și cercetătorii ajută unitățile socialiste la elaborarea planurilor de producție, la stabilirea celor mai corespunzătoare măsuri care să asigure dezvoltarea economică și organizatorică a gospodăriilor agricole colective.Tovarăși, în numele Comitetului regional de partid, al comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii din regiunea Iași, exprimăm profunda noastră recunoștință și aducem calde mulțumiri conducerii partidului și personal dv. tovarășe Gheorghe Gheorghiu- Dej, pentru ajutorul multilateral, permanent pe care-1 primim. Ne angajăm să mobilizăm activul de partid, conducerile organizațiilor de masă, pe toți colectiviștii pentru a desfășura pe un front tot mai larg munca politică în vederea colectivizării agriculturii în regiunea noastră înainte de termenul stabilit de Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc R^mîn.
L

întunericul pe care l-am trăit dt 
mic copil. Si astăzi, candidat de 
partid, sînt mîndru că muncesc în 
gospodăria noastră colectivă „23 
August". Și să nu uit. Am de to
tul patru copii — trei băieți și o 
fată. Și pe toți îi port la școală. 
Mai bine de atîta nu pot să vă 
spun".

Cristofor Popovici își încheiase 
de mult vorbirea. Au venit alții 
la cuvînf și alfii și după aceea 
bine știuta pauză, cu grupurile și 
vorbele cîte se schimbă de la om 
la om. S-a întîmplat să mă găsesc 
pe aproape de Cristofor Popovici. 
Cu un „hai că am să fac și asta" 
tocmai răspundea unor crescători 
de oi care i-au cerut să le co
munice la timp și lor cum se vor 
comporta merinoșii pe care-i va 
crește.

Cum vedeți, totul ține de vii
tor, dar în zilele noastre viitorul 
începe cu ziua de față.

Au mai vorbit ei și despre co
pii, și despre neveste și au făcut 
ce au făcut că iar s-au întors la 
oi. tngăduifi să însemn întocmai 
vorbele cu care Cristofor Popovici 
și-a încheiat acest schimb de pă
reri din timpul pauzei, desigur taf 
la capitolul oi: „Toate să le faci, 
dar ce-i mai necesar îi să te porjl 
frumos cu dînsa, ca să te cunoas
că de prieten și nu de dușman.» 
și alte multe".



Semnarea planului de colaborare științifică 
pe anul 1962 intre Academia R. P. Romine 

și Academia de Științe a U.R.S.S.Marți a avut loc la Academia R. P. Romine semnarea planului de colaborare științifică pe anul 1962 între Academia R. P. Romîne și Academia de Științe a U.R.S.S. In cursul tratativelor s-a constatat cu satisfacție că planul de colaborare științifică pe anul 1961 a fost îndeplinit, iar legăturile științifice între oamenii de știință romîni și sovietici s-au dezvoltat pe baza Interesului comun.La semnarea planului au fost de față acad. Atanase Joja, președintele Academiei R.P.R., acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei R.P.R., membri ai Prezidiului Academiei, academicieni, membri corespondenți ai Academiei R.P.R., reprezentanți al Ministerului Afacerilor Externe.Au participat membrii delegației Academiei de Științe a U.R.S.S. condusă de V. A. Vinogradov, secretar prim ad

junct al Prezidiului Academiei de Științe a U.R.S.S., I. K. Je- galin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și alți membri ai ambasadei.Planul de colaborare a fost semnat din partea Academiei R. P. Romîne de prof. N. Sălă. geanu, membru corespondent al Academiei R.P.R., șl V. A. Vinogradov, secretar prim adjunct al Prezidiului Academiei de Științe a U.R.S.S., din partea acestei Academii.Planul prevede printre altele efectuarea unui schimb de cercetători științifici, invitarea reciprocă de oameni de știință pentru a participa la diferite manifestări științifice, pentru ținerea de conferințe și comunicări, pentru consultații etc. De asemenea, în cursul anului 1962 se vor efectua lucrări științifice comune într-o serie de teme prevăzute în plan din domeniul fizicii, chimiei, matematicii, științelor sociale etc.(Agerpres)

Capitularea colonialiștilor
portughezi în Goa

Puterile occidentale în
falimentarului colonialism portughez

mite că ministrul Apărării al 
Indiei, Krishna Menon, I-a 
numit pe generalul-malor 
Kennet Kandeth în funcția da 
guvernator militar în Goa.

DELHI 19 (Agerpres). — A- 
genția France Presse relatea
ză că la Delhi s-a anunțai 
oficial că forțele portugheza 
au capitulat la Panjim, capi
tala teritoriului Goa, Daman

șl Diu. Astfel au luat sfîrșit 
operațiunile Întreprinse de 
armata indiană pentru elibe
rarea acestor teritorii indiene. 

Corespondentul agenției As
sociated Press din Delhi trans-

Mr

Delegația sindicatelor din R. P. R. la lucrările 
celui de-al V-lea Congres Sindical Mondial 

s-a înapoiat în CapitalăMarț! s-a înapoiat în Capitală, venind de Ia Moscova, delegația sindicatelor din R.P.R., condusă de tov. Martin Isac, președintele Consiliului Central al Sindicatelor, care a participat la lucrările
celui de-al V-lea Congres Sindical Mondial.La sosire, în Gara de Nord, delegația a fost întâmpinată de membri al Prezidiului și Secretariatului C.C.S. și de activiști sindicali.

Spectacol de gală cu filmul artistic 
iugoslav „Al 9-lea cerc“La cinematograful „Patria” din Capitală a avut loc marți seara un spectacol de gală cu filmul artistic iugoslav „Al 9-lea cerc”.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului învățămîn- tului și Culturii, ai Institutului romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea, cineaști.Au fost de față Arso Mila- tovic, ambasadorul R.P.F. Iu

goslavia la București, membri ai ambasadei șl alți membri ai corpului diplomatic.Spectatorilor le-au fost prezentați cineaștii iugoslavi — artista D. Zegarac șl regizorul S. Pavlovic, sosiți în țară cu prilejul galei filmului Iugoslav, după care a rulat filmul „Al 9-lea cerc”. în completare a fost prezentat documentarul „Majdanpek”. (Agerpres)
InformațiiCenaclul „Nicolae Labiș* din Capitală anunță că azi, miercuri 20 decembrie ora 18,30, are loc Ia Casa scriitorilor din Capitală ședința închinată memoriei poetului Nicolae Labiș, de la a cărui moarte se împlinesc 5 ani.Cu acest prilej va vorbi tovarășul acad. Tudor Vianu și se vor citi versuri din opera Iui Nicolae Labiș, precum

și lucrări originale închinate 
memoriei poetului.

★Printre muzicienii străini care ne vizitează țara în aceste zile se află și pianista japoneză Mayako Muroi, care a susținut marți seara, în sala Atereului R. P. Romîne, un recital extraordinar. Artista japoneză a interpretat un program de sonate de Beethoven.(Agerpres)

RugbiEchipa de rugbi Grivîța Roșie București a jucat Ia Casablanca un meci amical cu selecționata orașului de care a dispus cu scorul de 19-5. S-a stabilit meciul retur dintre Grivița Roșie și Asptt Rabat din cadrul semifinalelor „Cupei campionilor europeni” să se dispute în prima săptămînă a lunii martie 1962 la București. După cum se știe în primul meci disputat duminică Ia Rabat rugbiștii romîni au ciștigat cu scorul de 30-6 (17-0).
Baschetîn sala Dinamo din Capitală va avea loc astăzi de la ora 19, întîlnirea internațională ieminină de baschet

dintre echipele reprezentative de tineret ale R.P. Romîne și R.P. Polone.
Tenis de masă
Reprezentativa de tenis de 

masă a R. P. Chineze în frun
te cu campionul lumii Ciuan 
Tze-tun și cu fostul campion 
mondial Iun Kuo-tuan a sus
ținut ieri în sala Dinamo o întâlnire mixtă cu selecționata 
R. P. Romîne. Echipa oaspete 
a terminat învingătoare cu 
scorul de 8-2. In cel mai spec
taculos meci Ciuan Tze-tun 
l-a învins cu 3-2 (26-24; 19-21; 
19-21 ; 21-18 ; 21-13) pe Radu
Negulescu. O remarcabilă per
formanță a obținut tînărul 
nostru reprezentant A. Rethi 
care a dispus cu 3-2 (21-18; 
16-21 ; 19-21 ; 21-14; 21-19) de 
Iun Kuo-tuan.

(Agerpres)

La Fabrica de rulmenți din Bîrlad
(Urmare din pag. l-a)alte propuneri. Vorbitorii au subliniat de pildă, necesitatea participării tuturor tinerilor la cursurile de ridicare a calificării, care se vor deschide în curînd. S-a propus apoi: să se adapteze la una din mașini un aparat de control direct pe mașină, care să măsoare automat diametrul piesei, fără a mai fi nevoie să se scoată piesa din mașină. Prin aceasta ar crește foarte mult calitatea, productivitatea muncii. S-a

La mina
(Urmare din pag: l-a)

gaia pentru a intra în exploatare 
de îndată ce alte abataje vor fi 
scoase partial din producfie, spu
nea tînărul comunist Vătafu Petru...

— Am stabilit, spunea șeful 
sectorului, să extindem încărca
rea cu transportoare blindate la 
încă 4 locuri de muncă, să intro
ducem perfo-ajul umed ia locu
rile de ptegăfire pe orizontale și 
captarea prafului silicogen din 
suitori, să extindem armarea me
talică în abatajele-cameră, să re
deschidem cursurile de ridicare a 
calificării...

Propuneri ingenioase, creatoare, 
izvorîte din tenacitatea, calmul, 
mintea înaripată a omului aflat 
în slujba muncii nobile, mobilizat 
pe frontul ei pașnic. Pe seama 
acestor propuneri devenite hofă- 
rîri ale întregului colectiv, se vor

mal propus de asemenea a- provizlonarea mașinilor pentru lucările de finisaj cu pietrele corespunzătoare. In sfîrșit, s-a propus desfășurarea de către organizația U. T. M. a unei acțiuni susținute pentru păstrarea și îngrijirea mașinilor, a aparatelor de control etc. Tinerii care au luat cuvîntul au subliniat dorința lor de a participa la îndeplinirea planului în mod ritmic încă din prima zi a anului viitor.
Petrila

transforma în fapte, ca întotdea 
una, sarcinile de plan ca și 
angajamentele luate. Minerii știu 
deși nu au vorbit despre a- 
ceasta, că la încheierea anului vii
tor, odată cu îndeplinirea sarci
nilor planului lor de producfie, 
în locuința fiecăruia vor fi mai 
multe cărfi în biblioteci, mai 
multe covoare, radiouri și frigi
dere, mai multă îndestulare și fe
ricire. Și poate în același mo
ment cînd ei se sfătuiau asupra 
planului pe anul viitor, la fel pro
iectant», constructorii se aflau în 
aceeași pasionantă căutare a unor 
noi procedee de muncă pentru 
construirea într-un ritm mai rapid 
și de mai bună calitate a blocu
rilor de locuit pentru mineri.

Minerii Petrilei au înțeles de 
mult că muncind mai bine, tră
iesc mai bine.

Orașul sovietic Sverdlovsk va primi în anul 1962 căldură și apă caldă de la hidrocen trala situată la 20 de km. devenind astfel un oraș fără fum șl fără funingine. In foto: Conductele tn curs de con strucție.
Milioane de francezi

împotriva teroriștilor fascișticezi an luat parte la greva de 15 minute care în numeroase locuri s-a prelungit pînă la o oră.în cursul după-amlezll a avut Ioc la Paris o mare manifestație împotriva O.A.S„ pentru pace în Algeria. Parizienii s-au adunat pe un traseu cuprins între Piața Basti- liei și Piața Primăriei, deși Ministerul de Interne anunțase Interzicerea demonstrației. Incepînd de la orele 18,30 au avut loc puternice ciocniri Intre manifestanții care pătrundeau în Piața Bastiliei și poliție.

PARIS 19. — Corespondentul Agerpres transmite: în Întreaga Franță s-a desfășurat cu o mare amploare Ziua de acțiune împotriva O.A.S., împotriva fascismului, pentru pace In Algeria, organizată la 19 decembrie la apelul sindicatelor afiliate la Confederația Generală a muncii din Franța șl a celorlalte centrale sindicale importante. Federației lucrătorilor din învăță- mint, Federației studenților din Franța, cu sprijinul Partidului Comunist Francez, Partidului Radicalilor, M.R.P. și ai altor aproximativ 50 de organizații. Atât la Paris, cit și in provincie, milioane de fran-
Indonezia hotărită să elibereze

Irianul de vestDJOKDJAKARTA 19 (Agerpres). — La 19 decembrie, cu prilejul împlinirii a 13 ani de la ocuparea de către colonialiștii olandezi, printr-un atac mișelesc, a orașului Djokjakarta, pe atunci capitala Indoneziei, în acest oraș a avut loc un mare miting. Luînd cuvîntul, președintele Sukarno a dat citire unui ordin în care se spune: „în vederea ripostei pe care trebuie să o pri-
--- •---  -------

LA DELHI: Pavilionul 
R« P. Romîne vizitat 

de J. Nehru
DELHI 19 (Agerpres), •» 

Pavilionul R.P, Romîne la 
Tîrgul internațional industrial 
de la Delhi a fost vizitat de 
primul ministru al Indiei, 
J. Nehru,

Înaltul oaspete a fost primit 
în incinta pavilionului nos
tru de Valentin Steriopol, ad
junct al ministrului Comer
țului.

Zilele trecute pavilionul 
R.P. Romîne a fost vizitat de 
asemenea, de vicepreședintele 
Indiei, dr. Radhakrisnan, pre
cum și de ministrul de Stat 
în Ministerul Oțelului, Com
bustibilului și Subsolului al 
Indiei, K. D. Malaviya, și de 
reprezentanți ai Întreprinderii 
indiene de Stat pentru impor
tul de instalații de foraj și 
echipament petrolier.

Oaspeții au examinat expo
natele, acordînd o deosebită 
atenție instalațiilor de foraj. 
Ei au apreciat produsele ro- 
mînești expuse.

O
a

declarație

guvernului

R. D. GermaneBERLIN 19 (Agerpres). — Ziarul „Neues Deutschland* relatează că, la 18 decembrie Johannes Koenig, locțiitor al ministrului Afacerilor Externe al R.D.G., l-a primit pe ambasadorul Albaniei în R.D.G., Gaqo Paze și din însărcinarea guvernului R.D.G., i-a înmînat următoarea declarație :Guvernul R.D.G. a hotărît să-l recheme pe ambasadorul R.D. Germane în R.P. Albania, Kundermann, și să reducă personalul diplomatic al ambasadei R.D. Germane.Totodată, guvernul R.D. Germane cere guvernului Albaniei să-și recheme ambasadorul din R.D. Germană și să reducă personalul diplomatic al ambasadei.Guvernul R.D. Germane a fost nevoit să facă acest pas deoarece, prin măsurile restrictive împotriva activității ambasadei R.D.G., guvernul albanez face imposibilă activitatea diplomatică normală a ambasadei, încalcă în modul cel mai grosolan hotărîrile statelor participante la Tratatul de la Varșovia, adoptate și semnate de el însuși, și desfășoară o campanie de calomnii și instigare împotriva R.D.G., a Uniunii Sovietice și a altor state socialiste.Conducerea reprezentanței R.D.G. în Albania va fi încredințată însărcinatului cu afaceri.

mească colonialiștii olandezi și în vederea eliberării Iria- nului de vest, în calitatea mea de președinte și comandant suprem al armatei indoneziene, am dat dispoziții armatei și întregului popor, inclusiv populației din Irianul de vest, în primul rînd să zădărnicească planul olandez de creare a unui stat marionetă, în al doilea rînd să arboreze drapelul național al Indoneziei în Irianul de vest și in al treilea rînd să Ce gata pentru o mobilizare generală în vederea apărării independenței patriei”.

Co iferința de la Geneva 
in problema laoțiană

GENEVA 19 (Agerpres).—TASS 
transmite : La ședința din 18 de
cembrie, participanții la conferința 
internațională pentru reglementa
rea problemei laoțiene au apro
ba, în unanimitate proiectul de 
mesaj al celor doi președinți ai 
conferinței către conducătorii ce
lor trei forțe politice din Laos.

După aceea la ședință au 
început discuțiile. Președintele 
Cambodgiei a sprijinit cu căldură 
ideea mesajului, declarînd că a- 
cesta trebuie să contribuie la re
glementarea problemei formării
unui quvem național al Laosului.

Vina pentru tergiversarea re
glementării problemelor interne
ale Laosului, a declarat G. M.
Pușkin, reprezentantul U.R.S.S., O 
poartă ca și pînă acum forțele 
grupate în jurul lui Nosavan și 
care se bucură de simpatia și 
sprijinul anumitor cercuri străine 
care nu doresc pace în Laos

Cuvînfarea lui G. M. Pușkin a 
fost sprijinită cu căldură de re
prezentantul Republicii Populare 
Chineze. El a condamnat intenția 
Statelor Unite de a institui un 
control asupra reorganizării arma
tei Laosului, ceea ce este echiva
lent cu un amestec în treburile 
interne ale Laosului.

Cuvînfarea reprezentantului Uni
unii Sovietice a fost sprijinită, de 
asemenea, de reprezentanții Po
loniei și R. D. Vietnam, precum 
și de reprezentanții forțelor pa
triotice din Laos.

Reprezentantul clicii lui 
Oum a încercat să justifice 
unilo acestei grupări din 
care a zădărnicit întîlnirea 
trei prinți și formarea
vem național unic al Laosirji.

Reprezentantul Indiei a spriji
nit întrutotul mesajul adresat de 
cei doi președinți celor trei prinți 
din Laos.

Boun 
ecțl- 

Laos, 
celor

unui gir

NEW YORK 19 (Agerpres). — La 18 decembrie, președintele Consiliului de Securitate Lutfi (R.A.U.) a convocat o ședință a consiliului pentru a examina „plîngerea" Portugaliei în legătură cu „a- gresiunea indiană împotriva statului portughez".Delegatul Uniunii Sovietice, V. A. Zorin, a obiectat cu hotărîre împotriva încercărilor guvernului Salazar de a transforma Consiliul de Securitate într-un complice al colonialiștilor portughezi.Ca urmare a poziției pe care s-au situat delegațiile țărilor blocului occidental, Consiliul de Securitate a aprobat totuși această ordine de zi. Au votat pentru aceasta 7 membri ai Consiliului de Securitate : S.U.A., Anglia, Franța, Chile, Ecuador, Turcia și ciankaișlstul., împotrivă au votat U.R.S.S. și Ceylonul, iar R.A.U. și Liberia s-au abținut de la vot.Delegații S.U.A., Angliei și Turciei au sprijinit pretențiile colonialiste ' —declarînd Securitate Indiei să-și evacueze trupele din Goa, Daman și Diu și să consimtă să ducă tratative cu Portugalia.Delegații Ceylonului, Liberiei și R.A.U. au obiectat împotriva acestor afirmații.
Posesiunile portugheze din 

India, a spus delegatul Ceylonului, sînt o tumoare gravă și 
probabil o viitoare bază ato
mică a N.A.T.O. Cum poate fi 
India acuzată de „agresiune" 
cînd toate acestea au loc pa 
propriul ei teritoriu 1Delegatul Uniunii Sovietice, V. A. Zorin, care a luat cuvîntul a doua oară, a subliniat că problema prezentată de guvernul Portugaliei nu poate fi în nici un caz examinată în Consiliul de Securitate. Dar, deoarece a fost prezentată, delegația sovieticA consideră necesar să declare că dacă Consiliul de Securitate trebuie să examineze vreo problemă, aceasta este problema încălcării de către

ale Portugaliei, că Consiliul de trebuie să ceară

Portugalia a declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale.
Atunci cînd Portugalia ex

termină zeci de mii de locui
tori din Angola nici S.U.A„ 
nici Anglia nu o condamnă, 
nu spun că încalcă Carta 
O.N.U., nu-i propun să înce
teze focul în Angola și să-și 
evacueze trupele din Angola și din alte colonii portugheze. 
Atunci însă cînd este vorba de 
a ajuta la eliberarea popoare
lor și teritoriilor de sub de
pendența colonială încep si 
se audă fraze sforăitoare des
pre încălcarea Cartei O.N.U., 
cuvinte de condamnare și a- 
peluri de încetare a focului 
și de evacuare a trupelor. 
S.U.A. șt Marea Britanie se 
solidarizează cu aliata lor din 
cadrul N.A.T.O., cu puterea 
colonială Portugalia.DELEGAȚIA SOVIETICA, 
a subliniat V. A. Zorin, SE SOLIDARIZEAZĂ CU POPORUL INDIEI, CU POPORUL ----- -------LUPTARAREA DE SUB DOMINAȚIA COLONIALĂ A PORTUGALIEI.Trebuie să se sisteze imediat orice ajutor acordat Portugaliei, să i se aplice sancțiunile prevăzute de Cartă și să fie determinată să traducă în viață neîntârziat Declarația cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, a subliniat V. A. Zorin în încheiere.

NEW YORK 19 (Agerpres). - 
în ședința de noapte a Consiliu
lui de Securitate, delegatul S.U.A., 
Stevenson, a prezentat un proiect 
de rezoluție care de fapt sprijină

DIN GOA, CARE PENTRU ELIBE-

Portugalia. Autorii proiectului ■“ 
S.U.A., Anglia, Turcia șl Franța — 
au cerut „încetarea imediată ■ 
operațiunilor militare în Goa, Da
man și Diu și evacuarea imediată 
a forțelor armate ale Indiei".

Delegatul Indiei, care a asistat 
la ședința Consiliului de Securita
te, s-a pronunțat hotărît împotriva 
acesfui -proiect de rezoluție, care, 
după cum a declarai el, aprobă 
colonialismul tn general șl contri
buie la menținerea dominației 
colonialiste portugheze pe terito
riul Indiei,

La insistența S.U.A., acest pro
iect de rezoluție a fost pus la 
vot. Pentru el au votat S.U.A., 
Anglia, Franța, Ecuadorul, Chile, 
Turcia și ciancaișistul. împotriva 
lui au votat Ceylonul, Liberia, 
R.A.U. și U.R.S.S., care esfe mem
bru permanent al Consiliului de 
Securitate. în consecință, rezoluția 
a fost respinsă.

In opoziție cu acest proiect de 
rezoluție, delegațiile Ceylonului, 
Liberiei șl R.A.U. au prezentat un 
proiect de rezoluție In care se 
subliniază că „enclavele asupra 
cărora își formulează pretențiile 
Portugalia pe teritoriul Indiei 
constituie o primejdie pentru pa
cea și securitatea internațională 
și împiedică asigurarea unității 
Republicii India".

Reprezentantul U.R.S.S,, V. A. 
Zorin, a sprijinit întrutotul proiec
tul de rezoluție prezentat de 
Ceylon, Liberia și R.A.U.., subli
niind că adoptarea acestui proiect 
ar constitui o bază bună pentru 
reglementarea problemei. Țările 
blocului occidental au votat însă 
împotriva acestei rezoluții. în con
secință și această rezoluție a fost 
respinsă.

S.U.A. și aliații lor s-au de
mascat din nou ca cei mai zeloși 
adversari ai lichidării sistemului 
colonial.

Situația jalnică a lntâțămlniului Italian

Cînd călăul Franco
devine „agreabil"• • •

doua zi după înche
ierea recentei sesi
uni a consiliului 
N.A.T.O., secretarul 
de stat al S.U.A., 
Rusk, ateriza pe ae

roportul din Madrid. Scopul vizi
tei sale în Spania era, așa după 
cum a declarat la sosire, de a 
discuta cu Franco „probleme care 
prezintă un interes profund și per
manent pentru ambele țări". Șe
derea lui Rusk la Madrid a durat 
doar citeva ore. în acest scurt in
terval de timp, precum transmite 
agenția americană UNITED PRESS 
INTERNATIONAL, secretarul de 
stat al S.U.A a avut o întrevedere 
„agreabilă și armonioasă" de o 
oră și jumătate cu Franco și a 
participat la un banchet dat în 
cinstea sa de ministrul de Exter
ne al Spaniei, Castiella. Interlocu
torii nu i-au dat nici o bătaie de 
cap lui Rusk. Dimpotrivă. El a de
clarat că a fost „adine impresio
nat" de concepțiile lui Franco. 
După cum se vede între Wa
shington și Madrid domnește o 
deplină înțelegere reciprocă. Se 
mai poate mira astăzi oare cineva 
de acest lucru ?

Nu mai este un secret pentru 
nimeni faptul că protectorul nr. 1 
al regimului franchist este impe
rialismul nord-american. Franco 
s-a leaat strîns la carul de război 
al Occidentului. Iar urmările sînt 
cunoscute. Pentagonul a transfor
mat Spania într-un instrument al 
politicii de agresiune dusă de im
perialismul american în Europa. 
Astfel, pe pămîntul pîrjolif al 
Spaniei au apărut importante baze 
și instalații militare americane. La 
Torrejon de Ardoz, în apropiere 
de Madrid, la Rota, în provincia 
Cadiz, la Moron de la Frontera, în 
provincia Sevilla, la Sansurjo-Va- 
lenzuela (Zaragoza), la Cartagena, 
în Țara Bascilor, în Catalonia etc. 
etc. întâlnești militari, avioane, 
tancuri, tunuri, toate purtînd în
semnele S.U.A. Aceste baze agre
sive au apărut imediat după sem
narea în anul 1953 a acordurilor 
militare americano-franchisfe, 
cheiate pe termen de 10 ani și 
care urmează deci să expire 
anul 1963.

In urmă cu cîtva timp, la Wa
shington, unii specialiști militari au 
emis părerea că bazele militare 
americane de pe teritoriul Spa
niei sînt depășite de progresul 
tehnicii militare actuale. S-a po
menit atunci chiar despre eventu
ala lor desființare. Cel care a 
reacționat prompt la această po
sibilitate a fost în primul rînd 
Franco. El s-a speriat Infr-atif, In
cit Intr-un discurs rostit la înce-

în-

în

putui lunii octombrie a.c. a decla
rat categoric că bazele militare 
americana nu trebuie cu nici 
un preț lichidate, ci... moderniza
te. Da frică să nu rămlnă fără „a- 
părare" în fafa poporului spa
niol, Franco s-a arătat dispus să 
facă orice, fiind gata să ofere 
toate înlesnirile patronilor săi din 
Washington. Iar patronii nu ar» 
rămas indiferenți.

In lumina celor de mai sus în
țelegem bine și obiectul vizitei 
lui Rusk la Madrid. Agenția 
FRANCE PRESSE a relatat că în
trevederea dintre secretarul de 
stat al S.U.A. și Franco „consti
tuie un fel de introducere la tra
tativele în vederea revizuirii a- 
cordurilor dintre Washington și 
Madrid care urmează să expire 
în 1963". Din comentariile presei 
occidentale reiese totodată că 
Franco a avut și unele revendicări. 
Ziarul britanic „SUNDAY TIMES" 
a arătat că una dintre probleme
le discutate la 16 decembrie în 
cadrul întîlnirii dintre Rusk șl 
Franco a fost cererea de a se 
pune la dispoziția Spaniei „arma 
nucleară tactică". De altfel, la 
banchetul oferit lui Rusk, ministrul 
de Externe spaniol nu a neglijat 
în toastul său să-i reamintească 
colegului american, ce-i drept în 
termeni mai voalați, de „certitudi
nea" pe care o are că atunci „cînd 
se va pune problema reînnoirii 
acordului pentru a-I adapta ac
tualelor cerințe (este limpede în
cotro bate: spre arma nucleară 
—n.n.) Spania va găsi din partea 
S.U.A. spiritul de adevărată prie
tenie".

După Adenauer, iată-l acum și 
pe Franco solicitind arma nuclea
ră pentru trupele sale de repre
siune. Nu se poate ca fasciștii 
spanioli să se lase mai prejos 
decîf revanșarzii de la Bonn. Să 
nu uităm că regimul lui Franco 
a fost doar creația lui Hitler. Iar 
în prezent atit Bonnul, cit și Ma
dridul se află sub aceeași oblă
duire — a Washingtonului. Protec
torul nord-american îi încurajează 
deopotrivă, manifestă deschis 
simpatia față de regimul de la 
Bonn ca și față de cel de la 
Madrid.

Poporul spaniol este conștient 
de primejdia gravă pe care o 
reprezintă existența bazelor agre
sive americane pe teritoriul țării 
sale. în ciuda faptului că în fără 
domnește o cruntă teroare, mase
le populare spaniole intensifică 
lupta pentru lichidarea bazelor 
militare americane în Spania. 
Secretarul de stat al S.U.A, Rusk, 
a avut prilejul să cunoască ade
văratele sentimente ale poporului 
spaniol. Chiar în ziua sosirii sala

la Madrid, Uniunea forfalor demo
cratice din Spania I s-a adresat 
sub forma unei scrisori deschise s 
„Prezența dv. tn Spania provoacă 
repulsie opiniei publice democra
te spaniole. Această vizită este o 
continuare a politicii nedemne a 
guvernului partidului republican 
(din S.U.A. — n.n.) față de dicta
tura fascistă a generalului Franco. 
Considerăm că vizita dv. este o 
nouă expresie a politicii impe
rialiste".

Secretarul de stat al S.U.A. n-a 
avut timp să citească această scri
soare. De altfel nici nu l-ar fl 
interesat. El a venit doar la 
Madrid pentru a avea o „agrea
bilă și armonioasă" întrevedere cu 
călăul Franco.

Zilele tiecute Ministerul Instrucțiunii Publice al Italiei a anunțat un concura pentru ocuparea a 11.856 posturi de învățători, declarate vacante de minister pentru anul școlar 1961-1962. Ziarele scriu că la acest concurs s-au prezentat peste 100.000 de Învățători care practic sînt șomeri. Astfel numai 10 la sută din această armată de în. vățători șomeri vor obține posturi în învățămînt.Ce se întîmplă cu restul? Unii dintre ej păstrează speranța că vor obține un post la concursul care se va ține anul viitor. Cei mai mulți insă, ca șl pînă acum se vor mulțumi cu munci necaliii- cate, iar în cazul învățătoarelor, cu un post de toare într-un magazin femele de avute.Această pe fondul tismului. oficiale șl U.N.E.SC.O., peste 5.000.000 de neștiutori de carte. Potrivit aprecierilorunor funcționari ai Ministerului Instrucțiuni! Publice, înItalia mal există mcă 7.000 000

serviciu în vînză- sau de caseleînscriesituație se tragic al analfabe- Potrivit statisticilor celor publicate de în Italia există
LUCIAN ROLEA„în cadrul întîl nirii de la Madrid, dintre Dean 

Rusk și Franco, acesta a cerut 
la dispoziția Spaniei, arma

să fie pusă 
nucleară tactică",

de semîanalfabeți întrucît „38 la sută din școlarii Italieni nu ajung să termine cele patru clase elementare". Statisticile publicate de U.N.E.S.C.O- relevă, de asemenea, că „Italia se află printre ultimele țări In Europa în ceea ce privește fondurile alocate de stat pentru învățămînt pe cap de locuitor".Deși Constituția republicană adoptată în anul 1947 prevede învățămîntul obligatoriu pentru toți copiii din Italia, în realitate de acest drept la învățămîntul gratuit nu se poate bucura decît o parte din copiii italieni. Cauza principală constă în primul rînd în lipsa sălilor de clasă. La Roma lipsesc 3.500 săli de clasă, iar în întreaga Italie lipsesc 40.000.Ziarele italiene subliniază situația deosebit de grea a învățătoarelor care reprezintă mai bine de două treimi din masa corpului didactic. La actualul concurs, care rezervă pentru femei numai 2.000 de locuri din cele 11.856, revine un singur post la 90 de candidate.Pentru a pune capăt acestei stări de lucruri forțele democrate din Italia duc o luptă susținută, prin mobilizarea întregului corp didactic și a o- piniei publice, pentru înfăptuirea cit mai grabnică a unei reforme școlare radicale capabile să asigure instruirea elementară să asigure pentru toți didactic.
tuturor copiilor, dreptul la muncă membrii corpului

SCURT

„Și-a luat nasul la purtare".Desen de V. VASILIUREDACȚIA șl ADMINISTRAȚI A 5 București. Piața „Scînteii*, Tel 17.60.10, Tiparul j Combinatul Poligrafic «Casa t^nt»»1

KIEV. - N. S. Hrușciov. prim-secretar al C. C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri ai U.R.S.S., a sosit la 19 decembrie la Kiev pentru a participa la lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist din Ucraina.ATENA. — La Atena a avut loc inaugurarea noului local al Ligii de prietenie greco-ro- mîne. Au luat cuvîntul generalul Spais, președintele Ligii, și Arghyropoulos, președinte de onoare al Ligii. Ei au vorbit despre necesitatea dezvoltării și întăririi continue a prieteniei greco-romîne, contribuție Ia întărirea păcii în Balcani,SOFIA 19 (Agerpres). —A- genția BTA a transmis declarația guvernului Republicii Populare Bulgaria în problema încetării experiențelor cu arma nucleară.Guvernul R. P. Bulgaria se solidarizează întrutotul cu propunerile guvernului sovietic în legătură cu reluarea tratativelor cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară.
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