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IT? DI LA CONSFĂTUIREA PE tară 
iIjKi a țăranilor colectiviști

• AU CONTINUAT DISCUȚIILE
• Acordarea unor titluri, ordine și medalii celor ce s-au distins

in munca pentru dezvoltarea agriculturii socialiste

In cursul zilei de miercuri 
au continuat în sala Palatu
lui R.P. Romine lucrările 
Consfătuirii pe țară a țăra
nilor colectiviști.

La sosirea în sală, conducă, 
torii de partid ți de stat, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, sint întîmpi- 
nați cu puternice aplauze.

Ședința de dimineață a fost 
condusă de tovarășul Chivu 
Stoica.

In cadrul lucrărilor au con
tinuat discuțiile. Au luat cu- 
vîntul tovarășii; Traian Gîr- 
ba, președintele Sfatului popu
lar al regiunii Crișana, Mir
cea Anghel, președintele 
G.A.C. din comuna Grindu, 
regiunea București, Isaia Ne- 
gruț, mulgător la G.A.S. Șan- 
dra, regiunea Banat, Gheor
ghe Dindere, secretar al Co
mitetului regional Oltenia al 
P.M.R., Aurel Antohi, directo
rul S.M.T. Topraisar, regiu
nea Dobrogea, Petru Mihala- 
che, președintele G.A.C. din 
comuna Tirzii, regiunea Iași. 
Maria Zidaru, Erou al Muncii 
Socialiste, președintele G.A.C. 
din comuna Păulești. regiunea 
Maramureș, Nicolae Găneț, 
președintele Sfatului popular 
al regiunii Galați, Ion Măne- 
scu, directorul Uzinelor ,,Se- 
mănătoarea“-București, Gheor
ghe Ciobănescu, brigadier la G. A. C. din comuna Lun- 
gulețu, regiunea București, și 
Ilie Luca, directorul G-A.S. 
Variaș, regiunea Banat.

Partea a doua a ședinței de 
dimineață a fost condusă de 
tovarășul Mihai Dalea.

In continuarea discuțiilor 
au luat cuvîntul tovarășii: 
Dumitru Balalia, prim-secre- 
tar al Comitetului regional 
Ploiești al P.M.R., acad. Gh. 
lonescu-Sisești, vicepreședinte 
al Academiei R.P. Romine, 
Aurel Cioc, brigadier la G-A.C. 
din comuna Miloșești, regiu
nea București, Anghelina Ar
gint, brigadieră la G.A.C. din 
comuna Vîrteșcoiu, regiunea 
Galați, Eugen Alexe, adjunct 
al ministrului Agriculturii, 
care a prezentat referatul 
comisiei pentru problemele 
privind creșterea animalelor, 
Ion Mărcuș, președintele Sfa
tului popular al regiunii Bra
șov, Emil Oniga, directorul 
Uzinelor de tractoare din 
Brașov, Gheorghe Goina, pre
ședintele G.A.C. din comuna 
Sintana, regiunea Crișana.

Intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm, a avut loc 
apoi solemnitatea înminării 
unor titluri, ordine și meda
lii acordate de Consiliul de

(Continuare în pag. a 3-a)

Conferirea titlului de „Erou 
al Muncii Socialiste 

din Republica Populară Romînă“Pentru munca devotată și rezultate deosebite obținute în transformarea socialistă a agriculturii, dezvoltarea multilaterală a gospodăriilor agricole colective pe care le conduc, obținerea de producții agricole mari și constante, sporirea continuă a numărului de animale și a productivității lor, *■ . vînzarea către stat a unor însemnate cantități de produse agricole, prin Decret al Consiliului de Stat a fost conferit titlul de „EROU AL MUN
Conferirea Ordinului

„Steaua Republicii Populare Romine" 
clasa I regiunii BucureștiPentru colectivizarea agriculturii întregii regiuni și rezultatele de seamă obținute în întărirea economico-organiza- torică a gospodăriilor agricole colective, pentru sporirea an de an a producției de griu și

Tovarăși,Consfătuirea fruntașilor din gospodăriile agricole colective are un caracter de lucru, dar ea nu este lipsită de momente emoționante ca acesta prilejuit de solemnitatea înminării unor titluri, ordine și medalii celor care s-au distins prin munca lor plină de abnegație pentru dezvoltarea agriculturii noastre socialiste. S-a a- cordat titlul de Erou al Muncii Socialiste Ia 5 președinți de gospodării colective, s-a decernat „Steaua Republicii Populare Romine” regiunii București, s-au înminat ordine și medalii Ia 5 gospodării de stat, 4 S.M.T.-uri, 5 gospodării colective, unui număr de 58 de cadre de răspundere din agricultură și de peste 3.700 fruntași in producția agricolă vegetală și animală, președinți de gospodării agricole colective, conducători ai unor gospodării de stat.

CII SOCIALISTE DIN REPUBLICA POPULARĂ ROMI- NA” ȘI MEDALIA DE AUR „SECERA ȘI CIOCANUL”, tovarășilor :Viorel Uibaru, președintele Gospodăriei agricole colective „Victoria” din comuna Lenau- heim, regiunea Banat;Ilie Crăciun, președintele Gospodăriei agricole colective „8 Martie” din comuna Săveni, regiunea București;Dumitru I. Tudose, pre

porumb^ creșterea efectivelor de animale și a productivității lor, pentru contribuția însemnată la fondul central de produse agro-alimentare, a fost conferit prin Decret al Consiliului de Stat:

Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-DejFelicităm pe toți acești tovarăși și împărtășim in întregime bucuria lor, care este și a noastră.Distincțiunile pe care le-ați primit, dragi tovarăși, reprezintă un semn al înaltei prețuiri pe care Partidul Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și guvernul Republicii Populare Romine, întregul nostru popor o manifestă față de rezultatele remarcabile obținute de dv. în dezvoltarea și consolidarea agriculturii so cialiste. Munca dv., bazată pe aplicarea științei, tehnicii și experienței înaintate, aduce o contribuție însemnată la creșterea producției agricole și la introducerea metodelor avansate de muncă și de organizare a producției.Cu acest prilej au fost în- minate distincții la 3 întreprinderi de construcții de mașini agricole și unui număr însemnat de muncitori, tehnicieni, ingineri și cadre de con- 

ședintele Gospodăriei agricole colective „6 Martie” din comuna Stoicănești, regiunea Argeș ;Teodor Maghiar, președintele Gospodăriei agricole colective „Steaua Roșie” din comuna Mădăraș, regiunea Crișana ;Gheorghe Maftei, președintele Gospodăriei agricole colective „Drumul lui Lenin” din comuna Țibucanii de Sus, regiunea Bacău.

ORDINUL „STEAUA REPUBLICII POPULARE ROMINE” CLASA I REGIUNII BUCUREȘTI.
Citiți în pag. 3-a conferirea 

altor Ordine și medalii. 

ducere tehnică și administra- tivă din industria construcțiilor de mașini agricole.Succesele obținute în agricultură sânt indisolubil legate de realizările însemnate ale industriei noastre socialiste și îndeosebi ale industriei constructoare de mașini, de eforturile susținute ale muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor în organizarea producției de serie și la un înalt nivel tehnic al tractoarelor, combinelor, semănătorilor și altor mașini, de perfecționarea continuă a calității și performanței mijloacelor necesare mecanizării agriculturii. Rezultatele frumoase, experiența dv. pe care le-ați prezentat în cadrul consfătuirii nu ar fi fost posibile fără ajutorul neprecupețit al industriei noastre socialiste, al siderurgiei, al chimiei și mai ales ai industriei constructoare de mașini, cărora partidul nostru le-a acordat și le va acorda și in con tinuare cea mai mare atenție. Mașinile, îngrășămintele și alte produse chimice pe care industria le furnizează, în cantități din ce în ce mai mari, unităților socialiste din agricultură reprezintă expresia sprijinului neprecupețit pe care clasa muncitoare îl acordă aliatului său de nădejde — țărănimea muncitoare — pentru 

ncă o zi în sala 
Palatului. Din 
nou cei 1.800 de 
delegați- ai satelor 
s-au așezat pe 
locurile lor și

acum, cu cîteva minute înain
te de începerea lucrărilor de
după-amiază, în sală plutește 
murmurul cunoscut. O privire 
peste uriașa deschidere a să
lii îți dă fiorul unui tablou 
de o rară măreție. Pe sute de 
piepturi, răspîndită uniform 
în sală, a răsărit o constela-

O constelație din galaxiile 
strălucitoare ale socialismu
lui.

ție cu sclipiri de aur.
Constelația 

tincții !
înaltelor dis-

Constelația 
bucuriei.

răsplății și a

Constelația înaltului preț
pentru munca omului.

Citiți
în pag. 2-3:

Lucrările 
Consfătuirii 

pe țară 
a țăranilor 
colectiviști

asigurarea unei înalte productivități în agricultură, pentru o viață fericită și îmbelșugată a țărănimii și a întregului nostru popor.Distincțiunile pe care le-ați primit constituie un îndemn pentru a obține in viitor rezultate și mai frumoase, pentru ca toate gospodăriile agricole colective și gospodăriile de stat să se ridice la nivelul unităților înaintate, pentru ca lucrătorii din agricultură să-și însușească in timpul cel mai scurt cunoștințele și metodele fruntașilor recoltelor bogate, pentru ca lucrătorii din industria constructoare de mașini să realizeze utilaje din ce în ce mai perfecționate.Permiteți-mi ca, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat și al guvernului, să vă felicit din toată inima pentru distincțiunile care v-au fost acordate în semn de prețuire pentru meritele dv. și să vă urez noi succese în dezvoltarea continuă și înflorirea agriculturii noastre socialiste, în însușirea de mașini, utilaje și produse chimice Ia un nivel tehnic și calitativ din ce în ce mai ridicat, pentru satisfacerea nevoilor tuturor ramurilor agriculturii.Să ne trăiți, dragi tovarăși!
Constelația înaltelor

distincții
Ce luminoasă bucurie a în

florit pe chipurile acestor oa
meni care ău primit aici, 
acum, in toiul desfășurării 
unor asemenea dezbateri me
nite să lărgească drumurile a- 
griculturii socialiste, una din 
cele mai distinse dovezi ale 
prețuirii pe care o acordă 
partidul, statul nostru muncii 
lor pentru dezvoltarea agri
culturii socialiste. S-au decer
nat aici înalte distincții. Mo
mentul acesta festiv și mai 
mult decît emoționant, s-a 
petrecut în sala cu mai mult 
de 1.800 de delegați care au 
trăit intens fiecare clipă.

Au fost decorați. Cine ? E 
destul să vorbești despre cei 
cinci Eroi ai Muncii Socialiste? 
(Fiecare din ei, dacă a acu
mulat atîtea merite îneît să i 
se cuvină înaltul titlu, în

Brigăzile de producție 1 Pentru producția
aie tineretului 1 * * * 5 * * * 9

focmai acestea au obținut rezul
tate mai slabe. Brigăzi cum sînt 
cele conduse de Ion C. Nicolae 
de ta turnătorie, Siclitaru Viorel 
de la forje au lucrat în acest mod 
și ca urmare în munca lor au 
existat perioade de asalt, calita
tea pieselor a fost uneori neco
respunzătoare, s-au manifestat 
acte de indisciplină, lată de ce 
vom urmări ca fiecare brigadă 
să-și stabilească lună de lună, pe 
baza angajamentelor individuale, 
obiective concrete, mobilizatoare. 
Noi am recomandat și vom urmări 
ca la întocmirea programelor de 
lucru, brigăzile să invite pe 
maistru sau pe șeful secție:, ca 
împreună, pe baza unei analize 
amănunțite, să stabilească angaja
mentele respective. Vom ajuta 
mai îndeaproape brigăzile să îm
bunătățească conținutul consfătui
rilor astfel ca acestea să constituie 
un puternic mijloc de îmbunătă
țire a muncii. Pentru a sprijini în 
mod efec'iv brigăzile am hotărît 
ca în anul viitor fiecare membru 
din comitetul U.T.M. pe uzină să 
răspundă de activitatea unui anu
mit număr de brigăzi. Ei vor aju
ta brigăzile la întocmirea progra
melor de lucru, vor participa la 
consfătuiri, vor urmări în perma
nență felul cum se îndeplinesc 
angajamentele.

îmbunătățirea muncii brigăzilor 
ridică și alte probleme legate de

In cvartalul de locuințe muncitorești „Dimitrov“ din Petroșeni au fost date zilele acestea în folosință încă 3 blocuri noi cu 44 de apartamente, iar la Lupeni s-au predat noilor locatari alte 4 blocuri. Anul aces

gospodării agricole de stat,
5 gospodării agricole colec
tive, 4 stațiuni de mașini și 
tractoare, 3 întreprinderi in
dustriale care produc utilaje 
și mașini pentru agricultură.

Este vorba de mii, de sute 
de mii de oameni. Este semnul 
prețuirii înalte pe care o dă 
partidul și statul nostru ma
relui erou colectiv, poporul, 
cel care reprezintă forța con
structoare a socialismului și care înaintează în marș.

Fiecare din aceste mii de 
oameni va lua din strălucirea 
înaltei distincții raza ce i se 
cuvine pentru munca lui și o 
va purta în suflet. Ea îl va 
îndemna către noile mari fap
te spre care este hotărît să 
pornească în această clipă.

MIHAI CARANFIL

i anului viitor
n anul vMtor uzinele 
noastre au sarcini 
sporite de plan. încă 
de acum se iau mă
suri, se pregătesc 
condițiile pentru ca 

planul să fio Îndeplinit în mod 
ritmic din primele zile. Producția 
globală va trebui să crească în 
anul viitor cu 6,1 le sută față de 
realizările obținute în acesț an, 
iar producția marfă cu 8,5 la 
sută. Prețul de cost la producția 
marfă comparabilă urmează să 
scadă cu 7,4 la sută, față da pre
țul de cost mediu efectiv pe anul 
1961. Uzina va avea de executat 
în anul 1962 produse noi și va 
trece la utilizarea maselor plasti
ce în construcția de mașini agri
cole.

Chiar și simpla enumerare a a- 
cestor sarcini sporite arată că fie
care muncitor trebuie să lucreze 
mai bine, să găsească mijloacele 
cele mai potrivite pentru a-și a- 
duce contribuția la îndeplinirea 
integrală a planului pe 1962. 
Mulți muncitori din uzină sînf ti
neri. în mod firesc noi, membrii 
comitetului U.T.M. ne-am pus în
trebarea : cum trebuie să ajutăm 
tineretul să contribuie din plin la 
realizarea sarcinilor sporite de 
plan ?

Mulți tineri sînt cuprinși în bri
găzile de producție aie tineretu
lui. Ne-am propus ca pe lingă 
cele 33 de brigăzi existente să

Au îndeplinit 
planul anual

Noi sectoare 
de produefie ale 

Ministerului Industriei 
UșoareAlte sectoare de producție 

ale Ministerului Industriei I Ușoare: industriile de incăl- Ș țâminte, tricotaje și confecții | și-au îndeplinit planul anual. i Colectivele de muncă din întreprinderi și-au propus să 
dea tn plus, pinâ la sfirșitul 
anului, 1.750.000 de articole 
tricotate, confecții in valoare 
de 105.000.000 lei, 360.000 pe
rechi de încălțăminte și alte 
produse.

In cursul acestui an indus
tria de îmbrăcăminte și încăl
țăminte și-a mărit capacitatea 
de producție. Au fost date în 
funcțiune noi secții la fabrica 
de confecții și tricotaje „Bucu
rești*, la întreprinderile „7 No- 
iembrie“-Sibiu, „Adezgo"-Bu- 
curești, „Mondiala”-Satu-Mare, 
„Flacăra"-Cluj ; numeroase 
alte întreprinderi au fost re- 
utilate cu mașini de mare pro
ductivitate.

îmbunătățirea calității măr
furilor a constituit o preocu
pare de seamă pentru munci
torii din aceste sectoare. în 
cursul anului au fost create 
peste 900 modele noi de con
fecții, 1.000 modele de trico
taje, precum și sute de mo- 

\ dele noi de încălțăminte,
105 întreprinderi 

din Ministerul 
industriei AlimentarePînă în ziua de 19 decern- l brie, 105 întreprinderi din Mi- , nisterul Industriei Alimentare j i au îndeplinit planul de pro- : : ducție pe anul în curs, Majo- ' ritatea acestora fac parte din industriile: conservelor, laptelui, zahărului, uleiului, băuturilor și tutunului — ramuri care au încheiat cu mult înainte de termen planul pe anul în curs la producția glo- ' bală. S-a calculat că între- ■ prinderile din aceste industrii ■ vor fabrica, peste planul' j anual, o cantitate de produse I ' alimentare în valoare de I 643.000.000 lei. Printre altele, \ ele urmează să realizeze în plus peste 57.600 tone de zahăr, mai mult de 4.000 tone de ulei comestibil, circa 7.000 tone de conserve din fructe, 230.000 hl de bere și importante cantități din alte produse cum sînt biscuiți, amidon, țigări etc. (Agerpres)

seamnă că poartă în amintire 
fapte pentru mii de pagini de 
roman).

E destul să știi cîte ceva 
despre fiecare din oame
nii care au urcat la tribună și au trăit momentul unic în 
care tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej i-a înmînat cu 
o strîngere de mină înalta 
distincție ?

Despre fiecare din acești 
oameni putem afla amănunte 
biografice, crîmpeie intere
sante din munca lor pentru 
socialism.

Dar iată, Partidul, Consi
liul de Stat au conferit înal
te distincții unor colective 
mari de oameni.

Bunăoară, Steaua Republi
cii Populare Romîne, clasa 
l-a, conferită regiunii Bucu
rești, Ordinul Muncii clasa 
I-a, conferit colectivelor a 5 

organizăm încă 5 în secțiile unde 
ele se dovedesc a fi necesare în 
procesul de producție. Principala 
noasfră preocupare pentru anul 
viitor va fi întărirea activității 
brigăzilor, ridicarea tuturor la ni
velul celor fruntașe. Pe această 
linie vom urmări ca în anul 1962, 
toate brigăzile să-și întocmească 
cu regularitate programe de 
lucru, pe baza criteriilor recoman
date de plenara C.C. al U.T.M. 
din martie a.c. Din experiența de 
pînă acum trebuie arătat că au 
mai fost unele brigăzi care n-au 
muncit pe bază de program de 
lucru, ori au avut programe for
male. Este deci explicabil de ce

La Uzinele 
„7 Noiembrie" 

Craiova 

Noi locuințe date în folosință 
la Petroșeni și Lupenita, aproape 700 de familii de mineri din bazinul carbonifer al Văii Jiului s-au mutat în locuințe noi-In ultimii 5 ani au fost construite pentru minerii din acest bazin carbonifer aproape 3.000

Comunista Ileana Treancă

consolidarea lor, de munca fie
cărui tînăr. în fruntea brigăzilor 
trebuie să fie cei mai buni mun
citori, care să constituie un exem
plu pentru ceilalți, să poată or
ganiza astfel munca îneît fiecare 
tînăr să devină fruntaș. Cele mai 
mari probleme ni Io pun tn mo
mentul de față brigăzile lui Ion 
C. Nicdae și Siclitaru Vioref, 
către care ne vom îndrepte în 
mod deosebit atenția.

Alături de îndeplinirea ritmică 
a sarcinilor de plan, în fața tine
rilor se află sarcina de a îmbu
nătăți continuu calitatea produse
lor. Comitetul U.T.M. are multe 
posibilități de a sprijini tineretul 
în realizarea acestei sarcini, în 
primul rînd sprijinind acțiunea de 
ridicare a eafificării profesionale. 
Și în acest an au funcționat 
cursuri care au contribuit la creș
terea calificării tinerilor. Tn anul 
1962 vom îndruma 300 de tineri 
către cursurile care se vor înființa 
pentru strungari, lăcătuși, mafri- 
țeri. Mulți tineri din brigăzi vor 
face parte din aceste cursuri. Nu 
r.e vom opri Insă aici. Trebuie să 
dezvoltăm în cadrul brigăzilor in
teresul pentru ridicarea calificării 
profesionale. Pentru aceasta am 
luat măsuri să se țină periodic în 
brigăzi „ora tehnice* pentru 
popularizarea noutăților tehnice, 
să se dezbate probleme ridicate 
de procesul de producție. Ingi
nerii și tehnicienii tineri vor or
ganiza în brigăzi consuitații (a lo
cul de muncă. Vom orgamza, de 
asemenea, periodic concursuri „Să 
ne cunoaștem meseria* pe pro
fesii. O mare atenție vom da 
dezvoltării tn cadrul br:găz:'or a 
spiritului de înfr-ajirterare. Frun
tașii se vor ocupa ce tinerii mai 
s’ab pregătiți și îndeosebi de 
muncitorii nou ven’rti tn uzină. 
Avem încă brigăzi unde alături 
de fruntași sînt și unii tineri mai 
s'ab pregătiți, care irag înapoi 
munca întregii brigăzi și creează 
dificultăți în obținerea trtluiui de 
brigadă fruntașă. Am să dau un 
exemplu. în brigada lui Mute 
Constantin de la turnătorie sînt 
mufți tineri buni. Dar uneori 
Gheorghe Ancuța și Gheorghe 
Colan nu-și îndop! nasc pianul, 
dau piese de calitate necorespun-MIHAI NISIPEANU 
secretarul comitetului U.T.M. 
Uzinele „7 Noiembrie" Craiova

(Continuare în pag. a 4-a) 

de apartamente precum și 6 cămine cu 920 locuri pentru nefamiîiști.Pentru anul 1962 sint prevăzute sâ se construiască în Valea Jiului încă 1250 de apartamente și mai multe clădiri social-cultu- rale.

de la eecția centrale telefonice automate a uzinei de echipament electrotehnic din Capitală este fruntașă tn producție. Brigada din care face parte a realizat In acest an economii de materiale în valoare de 30000 lei.Foto : Agerpres
Concursul de creație 

„Ion Vidu"Concursul de creație „Ion Vidu“, organizat de Ministerul Invățămîntului și Culturii, prilejuiește an de an realizarea a noi cîntece de masă, care îmbogățesc în permanență repertoriul formațiilor muzicale de amatori de la orașe și sate.Lucrările pentru concursul din acest an urmează să fie prezentate pînă la 1 martie 1962. Pot fi prezentate pentru concurs piese corale pentru coruri pe 2—4 voci egale, piese corale mixte pe 2—4 voci, piese pentru soliști, duete, terțete, cvartete vocale etc., ca acompaniament de pian.(Agerpres»



Lucrările Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști
Cuvîntul tovarășului 

Mircea Anghel, 
președintele G. A. C. din comuna Grindu, 

regiunea BucureștiAnul acesta, gospodăria noastră a obținut o producție medie de 3.780 kg porumb boabe, 200 kg fasole (cultură intercalată) la ha de pe o suprafață de 1.235 ha; peste 1.900 kg floarea-soarelui la ha, pe o suprafață de 300 ha ; 1.685 kg grîu, iar la sfecla de zahăr 28.000 kg la ha de pe o suprafață de 400 ha. Din vîn- zarea celor 1.105 vagoane de sfeclă de zahăr gospodăria noastră a realizat un venit bănesc de 4.582.000 lei și 70.000 kg de zahăr.Aceste rezultate le-am obținut pe baza practicii încetățenite în gospodăria noastră, de a ara terenurile destinate culturilor de primăvară încă din vară și toamnă, primăvara urmînd să le grăpăm și să le discuim pentru a le ține curate pînă la însămînțare.Vorbitorul s-a ocupat apoi de metodele folosite de gospodărie pentru fertilizarea solului, de creșterea numărului de animale, sporirea producției animaliere și valorificarea a- cestei producții.Retribuția după producție — a spus el în continuare — care s-a aplicat începînd din acest an, a mărit cointeresarea mulgătorilor ceea ce a dus la creșterea producției medii de lapte. Astfel, mulgătorul Io- niță Dragomir a obținut, în 11 luni de la o grupă de 12 vaci pe care o îngrijește, o producție medie de 2.500 litri lapte de fiecare vacă furajată.Vorbind despre numărul mare de construcții pentru animale, pe care l-a realizat gospodăria, vorbitorul a spus : A fost nevoie de o temeinică organizare a muncii în sectorul de construcții. Astfel, au fost organizate echipe specializate după cum urmează : o echipă de tîmplari, una de cărămidari, două de zidari și una pentru confecționarea plăcilor de paie termo-izolatoare. In aceste e- chipe muncesc 90 de colectiviști. De întreaga activitate a echipelor de construcții răspunde comunistul Trîmbițașu Constantin, vicepreședinte al gospodăriei.
Cuvîntul tovarășului 

Negruț Isaia, 
mulgător la G. A. S. Șandra, 

regiunea BanatCu doi ani în urmă cînd s-a lansat în regiunea noastră chemarea pentru 3.500 litri lapte de fiecare vacă eu am răspuns la această chemare, prin angajamentul de a obține cel puțin 4.500 litri lapte. Am reușit în anul 1960 să obțin peste 4.700 litri, iar pînă la sfîrșitul acestui an voi obține peste 6.500 litri lapte de fiecare vacă din lotul pe care-1 îngrijesc.Cum am reușit să obțin a- ceastă producție de lapte ?Din experiența mea, îmi dau seama că „secretul" succesului în realizarea producției mari de lapte, constă în creșterea unui tineret taurin sănătos, cu o mare capacitate de producție și în cunoașterea temeinică a însușirilor fiecărui animal, a calităților și necesităților sale.La venirea în gospodărie eu am devenit îngrijitor de tineret taurin și am crescut o generație de juninci, pînă la intrarea lor în producție, deci am pregătit și crescut eu însumi vacile pe care le îngrijesc în prezent. în 1957, am preluat un lot de vițele înțărcate care au crescut în tabăra de vară tot timpul pășu- natului. De primăvara timpuriu și pînă toamna tîrziu, vi- țelele și junincile au fost ținute pe o pășune naturală, care s-a completat cu nutrețuri din conveierul verde.în timpul iernii, baza rației a constituit-o silozul de bună calitate, la care s-a adăugat un supliment de fîn și coceni de porumb. Vițelelor în vîrstă de la 10 la 12 luni li s-a administrat și un tain de 1—1,5 kg furaje concentrate, iar de la vîrsta de 1—2 ani aceste furaje au fost scoase din rație. Cu această întreținere și îngrijire am reușit să cresc un tineret taurin bine dezvoltat. La vîrsta de 24 luni tineretul taurin femei atingea greutatea de 470 kg.La începutul activității mele mi s-a părut că toate vitele se aseamănă între ele. Treptat, am observat însă că deși înfățișarea exterioară nu diferă mult totuși există mari diferențieri de la un animal la altul.Astfel juninca „Pupi" în prezent vacă, la a treia lac- tație în lotul meu, pornea întotdeauna prima la păscut și se întorcea cap de coloană. Ea nu este pretențioasă și are o mare capacitate de consum. Cînd pășuna pe trifoiște sau pe lucernieră, „Pupi" se întorcea întotdeauna sătulă. In schimb vacilor „Paraschiva" și „Radna" trebuia întotdeauna să le dau încă un supliment de masă verde la iesle.O altă deosebire pe care am observat-o între vacile „Pupi" și „Ruja" pe de o parte și •„Paraschiva" și „Radna” pe de altă parte, a fost preferința față de apă. Dacă pe timp de ploaie se formau bălți în jurul jghiaburilor, „Pupi" și „Ruja” treceau nestingherite prin bălți și beau apă. în schimb „Paraschiva" și „Rad

Ocupîndu-se de reducerea prețului de cost al construcțiilor, prin folosirea materialelor de construcție din resurse locale și prin metoda executării tavanului grajdurilor direct pe șarpantă, vorbitorul a spus :Prețul de cost al construcției este de fiecare vacă de 780 lei față de prețul de deviz de 1.160 lei. Astfel am obținut o economie totală de aproape 300.000 lei numai la construcțiile executate în acest an.Creșterea producției vegetale și animale, valorificarea produselor pe bază de contracte au ridicat permanent veniturile noastre. Veniturile bănești au crescut de la 7.780.000 lei în anul 1960 la 9.100.000 lei în anul 1961, din care 7.050.000 lei au provenit din cultura plantelor și 1.500.000 lei din creșterea animalelor. Din cele 9.100.000 lei, 8.850.000 lei le-am realizat din contractări.Creșterea fondului de bază la 5 milioane și jumătate ne-a dat posibilitatea ca pe lîngă investițiile ce le-am făcut pentru procurarea de animale de producție și pentru construcții să mai cumpărăm și 5 autocamioane și să electri- ficăm centrul gospodăresc și altele. Dezvoltarea multilaterală a gospodăriei colective, creșterea fondului de bază au făcut ca nivelul de trai al colectiviștilor să fie an de an tot mai ridicat. Valoarea zilei- muncă în acest an este de 30 lei, din care 14 lei numerar. Aceasta a făcut ca membrii gospodăriei noastre să se îmbrace și să se hrănească mai bine. în perioada 1959-1961 s-au construit 216 case și s-au renovat alte 125, membrii gospodăriei și-au cumpărat 126 garnituri de mobilă, 412 ara- gaze, 500 biciclete etc. Fiecare familie de colectiviști are difuzor sau aparat de radio. Căminul cultural este dotat cu aparat de proiecție cinematografică, televizor, bibliotecă, devenind un focar de cultură de care colectiviștii nu se mai pot lipsi.

na" preferau să sufere de sete decît să treacă prin bălți. Cită pierdere de lapte aș fi avut de la aceste două vaci dacă n-aș fi observat acest amănunt și nu le-aș fi dat apă la grajd ?învățături prețioase am do- bîndit și prin aplicarea unei furajări diferențiate pe fiecare vacă în funcție de producție, perioada de lactație sau gestație, stare de întreținere, precum și de anumite însușiri fiziologice.Să dau numai un exemplu : Vaca „Paraschiva" cînd primea pînă la 3 kg concentrate a urcat producția de lapte, iar de aici în sus, cu toate că a consumat mai multe concentrate și-a menținut aceeași producție de lapte de aproape 26 litri zilnic. Vaca „Pupi" a urcat producția și atunci cînd a consumat 5 kg concentrate. De aici am tras următoarea concluzie : la o producție între 24-28 litri lapte, în lacta- ția Ii-a, vaca „Paraschiva" are nevoie de 3 kg concentrate, pe cînd „Pupi" pretinde 5 kg. Dacă aș fi dat o cantitate mai mică decît acest barem stabilit pentru fiecare vacă individual, înseamnă că nu foloseam întreaga capacitate de producție a animalului, iar dacă aș fi dat mai multe concentrate decît acest barem, era un consum zadarnic.Iată numai cîteva aspecte care confirmă necesitatea cunoașterii fiecărui animal pe un timp îndelungat.Nu există nici o meserie mai frumoasă decît aceea pe care o îndrăgești. Alături de mine muncesc și alți tovarăși, care de asemenea, au rezultate frumoase. De exemplu : tov. Ganea Gheorghe a obținut în acest an o producție medie de peste 5.900 litri lapte.în fiecare gospodărie, la fiecare lot și chiar la fiecare vacă există o serie de rezerve interne pentru mărirea producției de lapte. Depinde numai de noi toți, cu cîtă dragoste și cu cît simț de răspundere căutăm să le descoperim și să le folosim.Pentru munca și aportul nostru partidul se îngrijește să fim răsplătiți. Eu am luat în acest an un salariu mediu lunar de peste 1.200 lei la care se mai adaugă și peste 6.000 lei, premii pentru depășirea planului de lapte.Eu sînt adînc recunoscător partidului nostru iubit pentru că mi-a creat condiții ca din- tr-un muncitor necalificat să devin astăzi un muncitor fruntaș bine calificat, într-o meserie frumoasă.Față de toate acestea eu făgăduiesc să lupt în anul 1962 pentru obținerea unei producții medii de 7.000 litri lapte pe fiecare vacă furajată și mă angajez să împărtășesc din experiența și metodele mele de muncă tuturor mulgătorilor din gospodăriile colective din apropierea gospodăriei de stai Șandra, unde muncesc.

kpaiahil fotografic a surprins una din clipele de mare bucurie pe care le-au trăit acești tineri delegați la Consfătuire, care au primit Medalia Muncii. poto . j. CUCU
Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Dindere, 

secretar al Comitetului regional 
Oltenia al P. M. R.Condițiile naturale bune de care dispune regiunea Oltenia, avantajele create de a- gricultura socialistă, hărnicia țăranilor colectiviști, încrederea și atașamentul lor față de politica partidului ne dau convingerea că putem să îndeplinim și chiar să depășim sarcinile puse de Congresul al Ill-lea al P.M.R., să obținem an de an producții tot mai mari de cereale, came, lapte, legume.Creșterea nivelului de mecanizare al lucrărilor agricole și lărgirea sectorului socialist al agriculturii în regiunea noastră au creat posibilitatea aplicării pe scară mai largă a regulilor agrotehnice, ceea ce a dus la realizarea unor producții sporite la hectar. Anul acesta, gospodăriile colective au obținut, în medie pe regiune, cu 600-700 kg de grîu și cu 900-1.000 kg de porumb mai mult la hectar decît întovărășirile agricole.Producțiile de 3-4 și chiar 5.000 kg de boabe la hectar obținute în acest an de unele gospodării colective fruntașe ne dau certitudinea că poate fi realizată sarcina de a se obține 5.000 kg porumb boabe la ha pe suprafețe tot mai mari, în condiții de neirigare.Gospodăriile colective din regiunea noastră au obținut rezultate bune și în sectorul legumicol, sporind an de an atît suprafețele cultivate, cît și producțiile la hectar. S-au dezvoltat bazinele legumicole din jurul orașelor și centrelor muncitorești, ajungînd să satisfacă nu numai nevoile de aprovizionare ale regiunii, ci și să trimită cantități însemnate de legume și zarzavaturi în alte centre muncitorești.în ultimul timp am reușit să obținem unele rezultate bune și în sectorul zootehnic. în anul 1961, comparativ cu 1960, numărul taurinelor proprietate obștească al gospodăriilor colective a sporit cu 80 la sută, iar cel al porcinelor cu 81 la sută. Planul de cumpărări de animale cu fonduri proprii și credite de la stat a fost îndeplinit, iar la vaci a fost depășit. Avem acum o încărcătură la suta de hectare de 30,9 taurine, din care 8,7 vaci, 23,3 porcine și 65.3 ovine.în cadrul complexului de măsuri pentru folosirea rațională a pămîntului. comitetul regional de partid a pus un

Cuvîntul tovarășului 
Aurel Antohi, 

director S. M. T. Topraisar, 
regiunea DobrogeaStațiunea de mașini și tractoare Topnaisar din raionul Negru Vodă, regiunea Dobrogea, dispune de 136 tractoare, 50 semănători pentru porumb. 48 semănători păioase, 83 combine și alte mașini și utilaje și deservește 11 G.A.C. cu o suprafață de 20.468 hectare.Este cunoscut că factorul principal care pune în practică toate măsurile agrotehnice îl constituie omul, cadrele și gradul lor de calificare. O preocupare importantă pe care a avut-o stațiunea noastră a fost asigurarea cadrelor de mecanizatori. Dacă pînă în anul 1957 în stațiunea noastră circa 15 la sută din mecanizatori erau din afara razei noastre de activitate, am reușit ca începînd cu anul 1958. toți mecanizatorii să provină din G.A.C. pe care le deservim. Pentru asigurarea cadrelor de mecanizatori în următorii ani. în cadrul stațiunii noastre am înființat o școală 

accent mai mare în ultimii ani pe valorificarea terenurilor nisipoase. Preocuparea noastră a fost să cunoaștem proprietățile nisipurilor și plantele cu care să le valorificăm, pentru ca și gospodăriile colective din această zonă să poată obține venituri cît mai mari.în afară de viță de vie. nisipurile pot fi valorificate bine și prin culturi de fasole, care dau între 800-1.000 kg la ha., pepeni furajeri, care dau pînă la 60.000 kg la ha, plantații de caiși, piersici și nuci. Pe nisipurile solificate se comportă binișor culturile de secară și porumb. De aceea, noi am luat măsuri ca și nisipurile să fie folosite în mod ra- ționai.în continuare vorbitorul s-a ocupat de munca pentru întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor colective și lărgirea sectorului socialist al agriculturii. Pe baza indicațiilor date de conducerea partidului de a ridica gospodăriile slabe la nivelul celor fruntașe, a spus el, noi ne-am îngrijit de dezvoltarea acestor unități prin primirea de noi familii, prin asigurarea cu cadre de conducere competente, prin orientarea spre o producție multilaterală și prin acordarea unei asistențe tehnice calificate.Sectorul colectivist al agriculturii regiunii cuprinde azi 52 la sută la familii și 51,6 la sută la suprafață. Dacă noi am fi folosit într-o măsură și mai mare condițiile favorabile existente în satele regiunii, fără îndoială că rezultatele în munca de colectivizare puteau fi mai mari.Apreciind ca deosebit de pozitiv fenomenul trecerii unui număr tot mai mare de țărani întovărășiți la gospodăria colectivă și bazîndu-ne pe experiența acumulată în ultimii ani de organele de partid și de stat, socotim că pînă în primăvara anului 1962 vor fi cuprinse complet în sectorul colectivist cele 6 raioane din partea de șes a regiunii, care au ponderea cea mai mare în ce privește suprafețele arabile și producția cerealieră, urmînd ca în întreaga regiune procesul de colectivizare să fie încheiat înainte de termenul prevăzut de Directivele Congresului al III-lea al partidului nostru.

profesională în care învață 103 elevi, recrutați tot din cadrul acestor gospodării colec, tive.Stațiunea noastră a acordat o atenție deosebită și permanentizării mecanizatorilor în G.A.C. din care aceștia provin. Aproape 70 la sută din totalul de mecanizatori au vechime în S.M.T. și lucrează in aceleași gospodării de 8-9 ani, iar restul de cîte 3-4 ani.Pentru o mai bună colaborare între S.M.T. și G.A.C. trebuie să arăt că, în consiliile de conducere ale celor 11 G.A.C. din raza noastră au fost aleși 7 șefi de brigadă și 4 tractoriști. Acest fapt a creat posibilitatea ca problemele organizatorice și de producție să fie analizate în comun în consiliile de conducere și să se poată stabili măsuri care să ducă la rezolvarea sarcinilor. Ca urmare a închegării legăturilor dintre brigada de tractoare și G.A.C s-a reușit pînă în prezent ca la sediul a 

4 brigăzi permanente să se amenajeze de către G. A. C. cîte o remiză-atelier și un depozit de carburanți și lubri- fianți. SInt create condiții ca In anul viitor să se amenajeze asemenea construcții și la celelalte gospodării.în privința eficienței acestui lucru vreau să dau următorul exemplu: Brigada de tractoare nr. 9, care lucrează la G.A.C. Lanurile de peste 4 ani, prin îmbunătățirea an de an a calității lucrărilor, a contribuit la obținerea unor producții din ce în ce mai mari. Astfel, în perioada anilor 1959-1961 gospodăria Lanurile a sporit producțiile medii la hectar la grîu de la 1.630 la 1.905 kg, la porumb de la 2.600 kg la 4.296 kg, iar la floarea-soarelui de la 1.450 la 1.840 kg. Deosebit de aceasta, brigada a realizat și importante economii la prețul de cost (în anul 1961, peste 60.000 lei).Pentru a efectua în același timp întregul ciclu de lucrări agricole în cursul unui an colectivul de muncă al stațiuni: noastre în colaborare cu consiliile de conducere au repartizat grupe permanente de tractoare și mașini pentru fiecare brigadă de cîmp în parte. Acest lucru a dat posibilitatea fiecărei brigăzi de cîmp să-și execute lucrările în epoca optimă și de bună calitate, imprimîndu-se totodată un simț de răspundere mai ridicat mecanizatorilor, pentru realizarea și depășirea producției planificate în bri
Cuvîntul tovarășului 

Petru Mihalache, 
președintele G. A. C. din comuna Tîrzii, 

regiunea IașiDupă ce a înfățișat tabloul vieții noi pe care o trăiesc colectiviștii din Tîrzii, vorbitorul s-a ocupat de problema măririi rodniciei pămîntului.Ca să înțelegeți mai bine cîtă importanță are pentru noi colectiviștii din Tîrzii această problemă — a spus el — trebuie să arăt că solul comunei este în cea mai mare parte format din luturi alternate cu nisipuri slab cimentate și straturi subțiri de gresie sau argilă. Datorită reliefului, abia 60 la sută din suprafața arabilă poate fi lucrată mecanizat; fertilitatea solului este în general scăzută ca urmare a eroziunii.Avînd în vedere faptul că aproape 80 la sută din teren este supus eroziunii, consiliul de conducere, cu sprijinul organizației de partid, a analizat măsurile ce se cer a fi luate pentru îmbunătățirea calității solului, folosirea rațională și punerea în valoare a terenurilor slab productive sau neproductive. Pe baza planului de organizare a teritoriului, s-a trecut apoi la executarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului.Lucrările prevăzute au fost executate în termenele stabilite.Aș mai putea adăuga că pentru creșterea fertilității, în perioada anilor 1959-1961, pe suprafața de 225 ha a fost încorporată cantitatea de 3.100 tone gunoi de grajd.Expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej în
Cuvîntul

Maria
președinta G. A. C. 

regiuneaSubliniind că Congresul al III-lea al P.M.R. a arătat însemnătatea dezvoltării producției de legume, mai ales în jurul orașelor și ceni.elor muncitorești, vorbitoarea s-a 

gada de cîmp la care lucrează.în ultimii ani S.M.T. au primit tractoare și mașini agricole moderne cu indici tehni- co-economici superiori care ne dau posibilitatea să executăm lucrările la timp și de mai bună calitate.In continuare vorbitorul a făcut unele observații și propuneri pentru ridicarea calității la diferite piese pentru tractoarele și mașinile agricole ce se livrează.Pentru îmbunătățirea calității pieselor — a subliniat vorbitorul — considerăm că este necesar ca uzinele constructoare să țină seama de sugestiile noastre deoarece asemenea deficiențe au mai fost semnalate și în alte ocazii fără a se lua în toate cazurile măsurile necesare.în afară de cele arătate, în încheiere aș vrea să spun că noi simțim nevoia să fim dotați cu mai multe grape stelate. grape cu discuri, cu mai multe sape rotative, cositori mecanice și tăvălug? și dacă se pcate. să se înlocuiască grapele cu colți cu grape mai grele.Pentru anul viitor stațiunea de mașini și tractoare Topraisar se angajează ca în activitatea sa să lupte cu mai multă perseverență pentru întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor agricole colective pe care le deservește, pentru traducerea în viață a Directivelor celui de-al III-lea Congres al P.M.R. și a sarcinilor izvorîte din Plenara C.C. al P.M.R. din 30 iunie—1 iulie.

fața activului de partid din regiunea Iași, a constituit pentru noi colectiviștii din Tîrzii un nou îndemn în efectuarea tuturor lucrărilor care determină sporirea rodniciei pămîntului.Mobilizați de organizația de partid, consiliul de conducere și majoritatea membrilor Gospodăriei colective „Flamura Roșie", și-au prevăzut ca sarcină de cinste depășirea planului anual la aceste lucrări. De altfel, trebuie să subliniez că majoritatea lucrărilor de stăvilire a eroziunii solului cum ar fi, de exemplu, plantațiile pe ravene și perdelele de protecție pentru terenul a- rabil au fost făcute prin muncă patriotică.Cu toate condițiile de sol nefavorabile pe care le-am a- mintit, Gospodăria colectivă din Tîrzii, regiunea Iași, este astăzi multimilionară. Anul trecut, sectorul vegetal ne-a a- dus un venit de 1.273.902 lei. La sfîrșitul acestui an, ca urmare a extinderii lucrărilor de fertilizare și combatere a eroziunii solului, același sector ne va aduce un venit de aproape 1.500.000 lei.Așa cum ne învață partidul, trebuie să știm că numai terminarea colectivizării va crea condițiile optime pentru valorificarea deplină a resurselor existente și trecerea la o agricultură intensivă de mare productivitate, multilateral dezvoltată, care să asigure un belșug de produse agroalimen- tare și în același timp bunăstarea țărănimii muncitoare. 
tovarășei 

Zidaru, 
din comuna Păuleșfi, 
Maramureșreferit la experiența în acest domeniu a G.A.C. din Păulești. Anul acesta am cultivat legume și zarzavaturi pe o suprafață de 16 ha., urmînd ca în anul viitor să extindem

această suprafață la 20 ha. Prin munca depusă de colectiviști și aplicarea metodelor a- grotehnice, am reușit să obținem producții mari. La roșiile timpurii am recoltat de pe 3 ha cultivate 64.000 kg la ha, iar de pe 6 ha cultivate cu varză de toamnă 50.000 kg la ha.Pentru a folosi cît mai intensiv pămîntul și în scopul creșterii producției de legume, am organizat producerea a 2 recolte succesive pe an, în afară de culturile intercalate. Producția realizată de pe întreaga suprafață cultivată cu legume a fost contractată și valorificată prin Aprozar și Agevacop. Fiecare hectar cultivat cu legume ne-a adus un venit de 51.600 lei.Vorbitoarea a subliniat că rezultatele obținute se dato- resc aplicării în bune condiții a regulilor agrotehnice înaintate, folosirii de sămînță de înaltă productivitate, fertilizării solului, grijii cu care au fost făcute lucrările de întreținere și irigării culturilor prin aspersiune (ploaie artificială).Pentru avansarea vegetației am produs din timp ră
Cuvîntul tovarășului 

Ion Mănescu, 
directorul Uzinei de mașini agricole 

„Semănătoarea" din BucureștiDupă ce a arătat că pentru colectivul uzinei consfătuirea este încă un prilej de a primi aprecieri și sugestii cu privire la felul cum funcționează mașinile pe care le fabrică, vorbitorul a spus:De la înființare pînă în prezent, sub conducerea organizației de partid, Uzina „Semănătoarea" a fabricat și livrat agriculturii peste 47.000 mașini agricole din ce în ce mai perfecționate și mai complexe și de mare însemnătate pentru mecanizarea muncilor agricole.Prin grija partidului și guvernului uzina noastră s-a dezvoltat an de an și astăzi dispunem de un parc de ma- șini-unelte de mare productivitate și înaltă precizie; numeroase tehnologii de execuție sînt mecanizate sau în curs de mecanizare. Ca rezultat, Uzinele „Semănătoarea"- București pot asigura în întregime nevoile agriculturii noastre socialiste cu mașini agricole de recoltat și în special combine pentru recoltat cereale.An de an s-au adus modificări constructive și îmbunătățiri care au făcut ca utilizarea combinelor de cereale să crească de la 3 ore din 8 ore în 1957 — restul fiind opriri datorite unor defecțiuni — la 7 ore din 8 în anul 1961.Paralel, prin aceste îmbunătățiri constructive s-au redus și pierderile de boabe de la 5,6 la sută pe combină în 1957, la 1,7 la sută pe combină în campania agricolă a anului 1961. Totuși, trebuie să arătăm că pe noi constructorii de mașini agricole încă nu ne mulțumesc aceste rezultate.Mergînd consecvenți pe linia îmbunătățirii calității produselor noastre, la combina de cereale în anul 1962 se vor introduce în continuare o serie de modernizări care vor duce la creșterea coeficientului de siguranță în exploa
Cuvîntul tovarășului 

Gheorghe Ciobănescu, 
brigadier în G.A.C. din comuna Lunguieții, 

regiunea BucureștiSînt brigadier la gospodăria agricolă colectivă din comuna Lungulețu, gospodărie care a luat ființă în luna ianuarie a acestui an, cu un număr de 1.267 familii și o suprafață de 1.864 ha. Gospodăria noastră este situată în apropierea orașului București și contribuie la aprovizionarea Capitalei cu legume și zarzavaturi.în acest an, am cultivat pe ogoarele noastre o suprafață de 671 ha cu cartofi de vară, 70 ha cu pepeni, 22 ha cu castraveți de toamnă și alte legume. Noi am obținut rezultate buhe în cultura legumelor, mai ales prin culturile duble. Pe același teren am a- vut două și chiar trei feluri de culturi. în toamnă am semănat pe o suprafață de 3 ha spanac, iar după recoltarea lui am pus cartofi timpurii, la care am obținut o producție medie de 6.000 kg la ha. După recoltatul cartofilor am plantat varză de toamnă și am obținut o producție de 47.000 kg în medie la ha. Pe majoritatea suprafeței de 671 ha am plantat varză, obținînd astfel două culturi pe același teren. Valoarea cartofilor și a verzei obținute pe ha se ridică la suma de 38.000 lei. Totodată ne-am ocupat și de plantarea de vară a cartofilor. în acest fel, după varza timpurie, la 25 iulie am plantat cartofi ia- rovizați, pe care i-am recoltat la 25 octombrie și am ob

sadurile necesare în sere cu o suprafață de 2.100 m.p. și 4.900 m.p. răsadnițe. în timpul iernii serele au fost folosita pentru producerea de trufandale.O altă metodă pe care o folosim pentru producerea culturilor timpurii este repi- carea răsadurilor în ghivece arse, confecționate în gospodăria noastră. Un fapt important care a ajutat la obținerea de producții mari și a îmbunătățit calitatea muncii a fost și introducerea retribu^ ției după producția obținută?La succesele obținute în1 dezvoltarea producției de legume o contribuție însemnată au adus femeile din gospodărie, care reprezintă majoritatea brațelor de muncă în legumicultură.Pentru a ușura femeilor o serie de munci în gospodăria personală, gospodăria colectivă a organizat o grădiniță sezonieră și a înființat o brutărie.Bunul mers al gospodăriei noastre — a spus vorbitoarea — se datorește faptului că întotdeauna am ascultat cuvîntul partidului.

tare pînă la 0,93 și la o productivitate de aproape 7 ha/10 ore, fapt care încadrează combina noastră printre cele mai bune combine pentru recoltat cereale existente în prezent. De asemenea, cositoarea purtată de tractor a fost modificată radical, obținîndu-se o reducere a greutății de circa 30 la sută, o mașină cu rezultate superioare și cu un coeficient de siguranță mărit.Dat fiind că în prezent se pune un accent deosebit și pe creșterea producției animaliere și deci a bazei furajere, la indicațiile conducerii de partid și de stat, în anul 1961 am trecut la fabricarea în serie a combinei universale pentru recoltat furaje de însi- lozare.Vorbitorul a subliniat că pentru ca mașinile ce se fabrică să răspundă exigențelor mereu crescînde ale agriculturii este necesar ca și Ministerul Agriculturii să indice mai din vreme linia de perspectivă în asimilarea de mașini de recoltat pentru produsele de bază, orientîndu-se după sarcina pusă de partid-în ce privește mecanizarea completă a muncilor agricole.Vorbitorul a arătat că uzina a sesizat cu întîrziere defecțiunile ce se produceau destul de frecvent la două piese ale combinelor, defecțiuni la a căror remediere s-a trecut abia în anul 1961.Colectivul de muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari al Uzinei „Semănătoarea", sub conducerea organizației de partid, conștient de rolul important ce îi revine în măreața operă de mecanizare a agriculturii, asigură conducerea partidului și guvernului că va munci cu elan și dragoste pentru realizarea tuturor sarcinilor ce i se vor încredința, dînd agriculturii mașini din ce în ce mai multe, mai ieftine și de bună calitate.

ținut o producție medie de 22.000 kg. la ha.Producțiile obținute de noi în acest an se datoresc pe de o parte priceperii colectiviștilor noștri în cultura legumelor, iar pe de altă parte în- grășării întregii suprafețe cu gunoi de grajd și cu îngrășăminte chimice.Ca urmare a producției obținute, cultura legumelor a adus gospodăriei noastre din primul an de activitate un venit de peste 3 milioane lei. Valoarea zilei-muncă se ridică la peste 32 lei. Prin cultura legumelor, noi putem însă să obținem venituri și mai mari, care să ducă la creșterea valorii zilei-muncă la peste 40—50 \ 4lei.Pentru anul 1962, gospodăria noastră și-a propus să extindă suprafața de legume de la 671 ha la 800 ha, din care 30 ha irigate. De asemenea, ne-am mai propus să mărim suprafața de legume timpurii și foarte timpurii — roșii, vinete și alte zarzavaturi - pe care gospodăria noastră nu le-a cultivat pînă în prezent.Mă angajez în fața consfătuirii noastre să obțin producții din ce în ce mai mari la ha și să lupt ca gospodăria noastră să devină fruntașă pe raion și să intre în rîndul gospodăriilor agricole colectiv» fruntașe pe țară.



Lucrările Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști
Cuvîntul tovarășului 

academician profesor 
Gh. lonescu-SiseștiAduc cele mai vii mulțumiri Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro- mîn și organizatorilor Consfătuirii pentru invitația de a participa și noi — cadrele din institutele de cercetare și în- vătămînt — la această consfătuire, invitație care ne dă prilejul să cunoaștem mai îndeaproape pe președinții și pe fruntașii din gospodăriile agricole colective și de stat, să admirăm realizările lor remarcabile și să ne bucurăm de progresul rapid și impresionant al agriculturii noastre socialiste.Cu permisiunea dv. voi spune și eu cîteva cuvinte despre trei din cele mai importante și mai actuale probleme care ne preocupă astăzi.Ocupîndu-se de problema cultivării porumbului la noi în tară, vorbitorul a spus : O condiție principală pentru a obține producții mari de porumb este să se semene sămânță de porumb dublu hibrid, sau în lipsă simpli hibrizi. Acești hibrizi sînt mult mai productivi chiar decît cele mai bune soiuri raionate.După ce a subliniat realizările obținute prin folosirea porumbului dublu hibrid, vorbitorul a spus: Vom obține în această privință, desigur, rezultate și mai bune și succese și mai mari prin extinderea folosirii semințelor de porumb dublu hibrid creat în țară. Vom răspînd, hibrizii dubli autohtoni, mai bine adaptați condițiilor de cultură din țara noastră, mai timpurii, mai rezistenți la secetă și la șiștăvire.La realizarea hibrizilor dubli autohtoni lucrează de acum cu succes Institutul de cercetări agricole la baza experimentală de la Fundulea și la stațiunile sate experimentale, folosind linii consangvinizate, care au fost verificate din punct de vedere al însușirilor lor de ame- lioratorii noștri, care au elaborat și schema combinațiilor celor mai potrivite pentru condițiile tării noastre.Intr-o experiență din anul acesta executată de catedra de fitotehnie a Institutului agronomic ..Nicolae Bălcescu* s-au încercat hibrizii dubli nou creați din linii consangvinizate romînești. Hibridul dublu M-58-3 creat exclusiv din linii consangvinizate ro- minești. a dat o producție de 6630 kg. la ha. în cultură neirigată, și se situează primul dintre hibrizii încercați în a- ceastă experiență.Acest hibrid dublu, precum și alți hibrizi, creați de către Institutul de cercetări agricole pot să fie cultivați cu bune rezultate în gospodăriile de stat și gospodăriile colective.Unul din mijloacele esențiale pentru a avea producții mari și stabile este să avem o sămînță bună, selecționată, ceea ce constituie sarcina oamenilor de știință din agricultură.Subliniind sarcina ce revine oamenilor din producție de a verifica pe cîmpurile de experimentare șț în gospodării rezultatele obținute de oamenii de știință, vorbitorul a trecut la a doua problemă, irigația Planul șesenal — a subliniat vorbitorul — prevede ca pînă în anul 1965 să ajungem pînă la 1.000.000 ha. irigate, în primul rînd în Cîmpia Dunării. Nu mă îndoiesc că inginerii noștri și proiectanții vor executa proiecte corespunzătoare cu consultarea pedologilor și agrotehnicienilor competenți, spre a evita greșeli în trasarea și executarea canalelor.Amintind o serie de sarcini ce revin Ministerului Agriculturii în această privință vorbitorul a spus :în acest sens cea mai urgentă sarcină este pregătirea inginerilor agronomi pentru conducerea tehnică a agriculturii irigate. Ministerul Agriculturii a luat anul trecut inițiativa de a aduce la un curs de perfecționare pe inginerii agronomi de la gospodăriile care au sectoare irigate. Această măsură foarte necesară va fi repetată și anul acesta. Această măsură nu va ajuta însă decît un număr restrîns de ingineri agronomi să se inițieze în tehnica culturilor irigate.Pentru suprafața de 1 milion hectare irigate va trebui ca institutelor agronomice de învățămînt superior din regiunile unde vor fi mari suprafețe irigate să li se dea un profil corespunzător formării specialiștilor în agricultura irigată așa cum e cazul cu institutele agronomice din Uniunea Sovietică. Numai cu oameni bine pregătiți în știința agriculturii irigate vom putea avea o conducere tehnică eficientă a gospodăriilor cu mari suprafețe irigate.A treia și ultima problemă despre care aș dori să spun cîteva cuvinte — a subliniat 

vorbitorul — este recuperarea pentru producție a terenurilor neproductive, erodate și combaterea eroziunilor pe terenurile care deși se cultivă, stratul arabil se subțiază mereu, prin eroziuni. Aceasta e o problemă de o importanță covîrșitoare pentru agricultura noastră socialistă. Deși sa înregistrează sute de exemple de producții mari și foarte mari în numeroase gospodării de stat și colective producția medie pe țară este influențată și de producțiile mici ce se obțin pe suprafața de 1 milion de hectare din regiunea noastră colinară afectată de eroziune în stadiu foarte a- vansat precum și de producția mică de pe alte 3 milioane de hectare afectate de eroziune în diferite grade. Această problemă este în atenția conducerii partidului și guvernului și încă de la cel de-al II-lea Congres al partidului, problema eroziunii solului a fost declarată problemă de stat, iar Congresul al Ill-lea a dat îndrumări pentru lichidarea calamității eroziunii solului.Vreau să reamintesc și eu cuvintele tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej rostite la întrunirea de la Iași a activului de partid, la 22 septembrie a. c.: „Pentru creșterea producției agricole, pe lingă ridicarea continuă a productivității pe terenurile bune, 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. Valorificarea rațională a acestor terenuri erodate constituie o foarte mare rezervă pentru creșterea producției a- gricole a regiunii Iași". Combaterea eroziunii solului are o importantă deosebită în toată regiunea noastră colinară subcarpatică, în tot platoul Moldovei pînă la Galați, în Oltenia de nord, în bazinele tuturor rîurilor noastre mai mari sau mai mici în zona lor superioară ș, mijlocie, partea de est a Banatului, centrul și nordul Transilvaniei, Dobrogea, pretutindeni unde sînt terenuri ondulate, fie chiar la o pantă foarte mică. în continuare vorbitorul s-a ocupat de măsurile ce s-au luat de Ministerul Agriculturii. Ministerul Economiei Forestiere și de către sfaturile populare regionale pentru combaterea eroziunii.Vreau să accentuez — a subliniat vorbitorul — că s-au urmat îndrumările partidului și guvernului și că s-au realizat lucrări care merită să fie elogiate.Aveam pînă anul trecut, după cît sînt informat, 25.000 ha. plantate cu vie pe terenuri care înainte erau pa- ragine, neproductive, sau folosite doar pentru pășuni slabe și culturi mediocre. Aveam de asemenea, 17.000 ha. plantate cu pomi roditori din cele mai bune soiuri. La aceste suprafețe trebuie adăugate suprafețele mult mai mari pe care eroziunea a fost stăvilită, total sau parțial, prin lucrări corespunzătoare nevoilor culturilor de cîmp.Planul nostru de șase ani prevede și alte sarcini importante, de care s-a vorbit aci — recuperarea pentru o producție sigură a terenurilor inundabile, a terenurilor sărătu- roase, a nisipurilor. Dacă am insistat asupra sarcinii de combatere a eroziunii, este pentru că procesele negative de pe terenurile indundabile, sărături și nisipuri sînt oarecum stabilizate, în timp ce fenomenele de eroziune sînt fenomene care se pot accentua an de an, dacă nu se iau măsurile trebuincioase.în această privință, oamenii de știință din țara noastră au informat organele superioare de conducere asupra acestei probleme și au dat și soluții oare se aplică acuma în practică. Dar cu aceasta, bine înțeles, sarcina oamenilor de știință nu este nici pe departe încheiată. Sarcina oamenilor de știință din agricultură este să se ocupe de toate domeniile, de toate sectoarele multilaterale care interesează producția agricolă a tării noastre.Avem astăzi institute de cercetări bine organizate, bine dotate, cu cercetători bine formați.Consfătuirea noastră are, după părerea mea, pe lingă alte multe foloase, urmări cît se poate de utile și pentru a- propierea oamenilor de știință cu oamenii din producție. Oamenii de știință trebuie să nu se mărginească numai la experimentele pe care le fac pe parcelele experimentale mai mari sau mai mici în institutele respective, ci trebuie să meargă în producție, în gospodărie. să organizeze acolo cu concursul dv., al directori

lor gospodăriilor de stat și al președinților de gospodării colective, loturi experimentale.Prin urmare, aș face apel și la oamenii de știință pe de o parte, și la oamenii din producție pe de altă parte, să strîngă contactele dintre ei, să aibă legături de colaborare și să contribuie împreună la ridicarea științei și la ridicarea producției.Terminînd, doresc să adre
Cuvîntul tovarășei 
Anghelina Argint, 

brigadieră la G.A.C „Unirea*, comuna 
Vîrteșcoiu, raionul FocșaniLa începutul acestui an a luat ființă prin unificarea celor două gospodării colective din comuna Vîrteșcoiu, raionul Focșani, regiunea Galați, gospodăria colectivă „Unirea", care cuprinde un număr de 726 familii. Gospodăria noastră are un caracter viticoL Din cele 633 ha, 325 ha sînt ocupate de vii altoite.In anul acesta, folosind mai bine resursele locale din gospodărie și făcînd la timp și de bună calitate lucrările agricole, am obținut rezultate mai bune decît în anii trecuți. Prin depășirea producțiilor planificate la principalele culturi au crescut atît veniturile gospodăriei cît și ale membrilor colectiviști. Valoarea zilei- muncă, în acest an, la noi în gospodărie, este de 44 lei, față de 35 lei cît a fost anul trecutîn continuare, vreau să arăt cum a lucrat via brigada noastră. în primul rînd, colectiviștii aplică în practică lucrările recomandate de știință pentru cultura viței de vie. A- tenția noastră cea mai mare s-a îndreptat asupra parcelelor cu vie mai bătrînă și rară, cu 2.205 butuci la ha. Pentru a realiza o producție bună de struguri în aceste vii, trebuia să executăm lucrări în plus față de parcelele cu butuci mai mulți. Astfel, am aplicat tăierea lungă cu brațe. La a- ceastă muncă am repartizat pe cei mai pricepuți colectiviști. La fiecare butuc s-au lăsat corzile și cepii necesari în raport cu vigoarea butucului. îndată după ce am terminat tă

Delegați din diferite regiuni ale țării discutînd într-una din pauzele Consfătuirii pe țară a colectiviștilor.
iatul, via s-a ridicat și legat, după care s-a arat și săpat în timpul verii s-au mai dat două prașile, s-a stropit contra manei cu zeamă bordeleză, de 6 ori, la indicațiile stațiunii de avertizare a manei din O- dobești.O grijă mai mare am dat decît în anii trecuți lucrărilor în verde ca: legatul lăstarilor, copilitul, cîrnitul etc.Culesul strugurilor l-am făcut la timp și fără pierderi. Producția de struguri de masă, precum și vinul s-au valorifi-

Cuvîntul
Emil

director general al
din Brașov

Oniga,
Uzinelor de tractoare

în lupta pentru desăvîrșirea construcției socialismului, colectivului de muncitori, tehnicieni și ingineri al uzinei noastre îi revine sarcina de a asigura agriculturii tractoare, care să corespundă tuturor cerințelor.Sub îndrumarea partidului și guvernului, uzina noastră a obținut succese importante în fabricarea tractoarelor romînești. Numai în anul acesta vom produce 20.000 tractoare universale și 3.600 motoare și avem toate premizele create pentru îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor ce revin uzinei noastre din hotărîrile Congresului al III-lea al P.M.R.Paralel cu sporirea producției de tractoare, ne-am ocupat de modernizarea și îmbunătățirea lor, pentru a mări numărul de lucrări pe care să le 

sez un salut călduros colectiviștilor din această sală, cum și fruntașilor din gospodăriile de stat și de la stațiunile de mașini și tractoare, să le aduc un omagiu sincer și afectuos pentru munca lor neobosită, pentru strădaniile lor de a fi vrednici de epoca în care trăim și să le urez succese neîntrerupte pentru ridicarea agriculturii noastre socialiste pe o treaptă și mai înaltă.

cat pe bază de contract cu statul.Trebuie arătat însă că, după părerea noastră, întreprinderea Vinalcool, care a preluat struguri pentru vin, n-a fost organizată în mod corespunzător pentru a putea prelua în termen scurt producția de struguri, ceea ce a dus la întîrzierea culesului.După ce a arătat realizările obținute în producția de struguri, vorbitoarea a spus : O contribuție importantă la sporirea producției a avut-o aplicarea retribuției muncii și după rezultatele obținute. A- ceasta a stimulat pe colectiviști în executarea cît mai conștiincioasă a lucrărilor.în urma indicațiilor partidului privind refacerea si dezvoltarea viticulturii, în gospodăria noastră s-au luat măsuri ca suprafețele de vii care au provenit din defrișarea viilor bătrîne, să fie desfundate pentru plantările din primăvară. Gospodăria va planta în primăvară 15 ha cu vie.Pentru a spori producția este necesar să se organizeze un atelier pentru fabricarea bulumacilor din beton și să fim ajutați cu îngrășăminte chimice. Ministerul Agriculturii să doteze S.M.T.-urile din preajma podgoriilor cu tractoare grele pentru desfundări.Tovarăși, în cadrul gospodăriei noastre multe femei au ajuns să execute lucrări care odinioară se credea că numai bărbații le pot face. Propu- 

nem ca în viitor atît organele de partid raionale cît și comitetul raional al femeilor să ne viziteze mai des la locul de muncă, pentru a cunoaște activitatea și rezultatele ce le-am obținut, căci în felul a- cesta ne-ar putea da un mai mare ajutor în munca noastră. Membrii gospodăriei noastre colective își iau angajamentul în fața consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști că își vor spori eforturile pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de partid, privind dezvoltarea vitioulturii.
tovarășului

poată executa. Calitatea înaltă, performanțele ridicate, fac ca tractoarele noastre să concureze cu cele mai moderne tractoare.în cuvîntul rostit în consfătuirea noastră, tov. Vasile Vaida a ridicat problema asigurării agriculturii noastre cu un tractor mai puternic. Informez consfătuirea că uzina a primit ca sarcină din partea conducerii de partid și de stat să proiecteze și să execute un tractor cu o putere mărită la 65 CP. îmbunătățit la nivelul tehnicii mondiale. Această sarcină a fost privită de colectivul uzinei noastre cu mult spirit de răspundere, fiind realizată cu 7 zile înainte de termen.18 bucăți din noul tractor Universal 600, despre care este vorba, lucrează deja pe ogoa

rele patriei noastre, unde este supus la cele mai grele lucrări pentru verificare. Vorbitorul s-a oprit apoi asupra caracteristicilor noului tractor.Odată cu creșterea parcului de tractoare, uzina noastră are sarcina să asigure și pieselede schimb necesare pentru menținerea lor în producție, în anul acesta am produs piese de schimb în valoare de peste 36.000.000 lei.Colectivul uzinei noastre s-a preocupat în permanență pentru a înlătura deficiențele ce au apărut la tractoare in exploatare, pentru a reduce consumul pieselor de schimb, în special cele de mare uzură, și pentru a le prelungi cit mai mult durata de funcționare.Apreciem progresul însemnat care s-a făcut, in special în ultimii ani, in stațiunile de mașini și tractoare și in gospodăriile agricole de stat în ceea ce privește întreținerea și exploatarea tractoarelor. Totuși, nu putem fi de acord cu atitudinea unor tovarăși din stațiunile de mașini și tractoare și gospodării agricole de stat, care supun tractoarele la sarcini care depășesc puterea lor, sau care nu se ocupă de ridicarea calificării mecanizatorilor.în continuare, vorbitorul a spus : Succesele pe care le-a obținut colectivul nostru se datoresc în primul rînd sprijinului pe care l-am primit din partea conducerii de partid și de stat, a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, care, cu multă grijă tovărășească ne-a dat îndrumări prețioase cu ocazia vizitelor făcute în uzina noastră, pentru realizarea tractorului nou de 65 C.P., pentru îmbunătățirea calității tractorului, sistematizarea și dezvoltarea uzinei, pentru introducerea tehnologiei avansate și crearea de condiții bune de lucru pentru muncitori.Colectivul de muncitori și tehnicieni al uzinei de trac

toare, sub conducerea organizației de partid, dezbate în a- ceste zile cifrele de plan pentru anul 1962, care prevăd să realizăm 21.500 tractoare și 3.400 motoare.Atenția întregului colectiv este îndreptată înspre îmbunătățirea continuă a calității tractoarelor și spre reducerea prețului de costîn numele întregului colectiv de muncitori, tehnicieni și ingineri, asigurăm conducerea partidului și guvernului, precum și delegații și invitații la această consfătuire, că vom lupta cu hotărîre și abnegație pentru realizarea planului pe anul 1962.
Ieri la Consfătuirea pe tară 

a țăranilor colectiviști
(Urmare din pag. l-a) 

s-au distins prin munca lor 
plină de abnegație pentru 
dezvoltarea agriculturii so
cialiste a patriei noastre.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Romine, 
a înmînat înaltele distincții.

După înmînarea distinc
țiilor, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a felicitat căl
duros pe cei decorați. Cuvîn- 
tarea a fost subliniată prin 
puternice aplauze. întreaga 
asistență, în picioare, a 
ovaționat îndelung pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn 
și Comitetul său Central.

Au luat apoi cuvîntul tova
rășii Viorel Uibaru, Dumitru 
Dumitru și Andrei Popa care, în numele celor decorați, au mt Ițumit călduros pentru dis
tincțiile acordate și au asigu

Conferirea „Ordinului Muncii" clasa I 
unor gospodării agricole de stat, 

gospodării colective, stațiuni de mașini 
și tractoare și uzine constructoare 

de mașini agricole
Pentru rezultate deosebite obținute, an de an. în sporirea producției de cereale la hectar. în creșterea efectivelor de animale și a productivității lor, în livrarea de cantități importante de produse agro-a- iimentare la fondul central și în realizarea de beneficii peste plan, a fost conferit, prin Decret al Consiliului de Stat „ORDINUL MUNCH" CLASA I următoarelor gospodării a- gricole de stat:Gospodăria agricolă de stat Variaș, regiunea BanatGospodăria agricolă de stat Pietroiu. regiunea București.Gospodăria agricolă de stat Segarcea, regiunea Oltenia.Gospodăria agricolă de stat Hălchiu, regiunea Brașov.

♦Pentru producții mari și constante de struguri obținute la hectar, pentru calitatea superioară a produselor și depășirea an de an a beneficiilor planificate, a fost conferit „ORDINUL MUNCII" CLASA IGospodăriei agricole de stat Odobești, regiunea Galați.
★Pentru succese deosebite, obținute în dezvoltarea și în
Conferirea de ordine si medalii->

ale Republicii Populare Romine
Pentru merite deosebite în munca de colectivizare a agriculturii, întărirea economică a unităților agricole socialiste și organizarea producției agricole, pentru contribuția însemnată la mărirea producției agricole vegetale și animale, a fost conferit prin Decret al Consiliului de Stat:„ORDINUL MUNCII" CLASA I tovarășilor: Ion I. Coz- ma și Gheorghe Gh. Necula.„ORDINUL MUNCII" CLASA A H-A tovarășilor : Eugen Gh. Alexe, Marin M. Stancu, Marin T. Argint, Alexandru Gh. Lascu, Nicolae I. Matei, Serghei S. Petculeț, Angelo D. Minculescu, Gheorghe T. Din- dere, Gheorghe Gh. Dragomir, Gavrilă Nariță, Nicolae A. Ză- videanu, Traian Die I. Luca, Vasile T. Mara, Mihai I. Be- jan. Hie Gh. Căpățină, Ion Gh. Vineș, Vasile T. Cirtea, Pa- nait L Sima, Gheorghe C. Orășeanu, Nicolae T. Stoian, Ioan S. Popa, Ion P. Bora, Nicolae A. Puiu.Pentru contribuția de seamă la introducerea în producție a unor hibrizi dubli de porumb corespunzători condițiilor de climă și sol, la stabilirea agrotehnicii porumbului și griului de mare productivitate, ameliorarea unor soiuri de porumb și grîu, a fost conferit „ORDINUL MUNCII" CLASA I tovarășului Nicolae I. Giosan.Pentru contribuția la elabo

rat Comitetul Central al 
partidului, pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej per
sonal, că vor munci cu entu
ziasm pentru a îndreptăți 
înalta prețuire ce le-o acordă 
partidul și guvernul, îndepli
nind cu cinste mărețele sar
cini trasate de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R. pentru 
dezvoltarea și înflorirea agri
culturii noastre socialiste,

în ședința de după-amiază 
au luat cuvîntul, în cadrul 
discuțiilor, tovarășii: Petre 
Moldovan, director general 
in Ministerul Agriculturii, 
care a prezentat referatul Co
misiei pentru mecanizarea 
agriculturii, Sandu Constan
tin, președintele Sfatului popu
lar al regiunii Argeș, Gheor
ghe Stan, președintele G-A.C. 
din comuna Dochia, regiunea 
Bacău, Emil Negruțiu, recto

tărirea proprietății obștești, în creșterea producțiilor de cereale, a efectivelor de animale și a producțiilor lor, pentru vînzarea către stat a însemnate cantități de produse agricole, a fost conferit „ORDINUL MUNCII" CLASA I următoarelor gospodării agricole colective :Gospodăria agricolă colectivă „11 iunie" comuna Pechea, regiunea Galați.Gospodăria agricolă colectivă „Gh. Dimitrov", comuna Cuza Vodă, regiunea București.Gospodăria agricolă colectivă „Tudor Vladimirescu", comuna Hărman, regiunea Brașov.Gospodăria agricolă colectivă „Albina", comuna Comana, regiunea Dobrogea.Gospodăria agricolă colectivă „8 Martie", comuna Biled, regiunea Banat.
★Pentru contribuția însemnată la mărirea producției în gospodăriile agricole colective din raza lor de activitate, pentru productivitate și indici înalți obținuți în folosirea mașinilor și utilajelor agricole, pentru realizarea de lucrări de 

rarea tehnicii de cultivare a pomilor fructiferi și a viței de vie în unitățile socialiste agricole, organizarea plantațiilor pe suprafețe mari, îmbunătățirea agrotehnicii în livezi și vii, a fost conferit „ORDI
NUL MUNCH" CLASA I tovarășului Nicolae M. Ștefan.Pentru contribuție importantă în munca de cercetare științifică, crearea de noi soiuri de porumb și grîu, a fost conferit „ORDINUL MUN
CH” CLASA A H-A tovarășului Vasile Gh. Velican.Pentru contribuția la cercetarea și punerea în fabricație a unor mașini agricole modeme și introducerea în producție a acestora, a fost conferit „ORDINUL MUNCH" 
CLASA A H-A tovarășului 
Gheorghe R. Cristali.Pentru contribuția la organizarea muncii de cercetare privind ameliorarea unor rase de animale și introducerea lor în producție a fost conferit „ORDINUL MUNCn" 
CLASA A H-A tovarășului 
Virgil I. Gligor.Pentru merite deosebite în organizarea procesului de învățămînt agricol și pregătirea cadrelor de specialitate, a fost conferit „ORDINUL MUNCH" 
CLASA A n-A tovarășilor : 
Emil E. Negruțiu și Gheorghe 
Gh. Timariu.

rul Institutului agronomic 
din Cluj, Maria Pantei, îngri
jitoare de păsări la G.A.C. din 
satul Balda, regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară, Nicolae 
Ștefan, director al Institutu
lui de Cercetări Hortivitico- 
le, care a prezentat referatul 
Comisiei pentru producția 
pomiviticolă, Ion Bănică, pre
ședintele G.A.C. din comuna 
Smeeni, regiunea Ploiești, Mi
hai Dobîrtă, președintele 
G.A.C. din satul Cistei, regiu
nea Hunedoara, Jean Keis, di
rector general in Ministerul 
Agriculturii, care a prezentat 
referatul Comisiei pentru 
producția legumicolă, inginer 
Alexandru llyeș, președintele 
G.A.C. din comuna Salonta, 
regiunea Crișana, Mihai Se- 
gărceanu, președintele G.A.C. 
din comuna Rastu, regiunea 

calitate și la prețuri de cost reduse, a fost conferit „ORDI
NUL MUNCH" CLASA I următoarelor stațiuni de mașini și tractoare :Stațiunea de mașini și tractoare Topraisar, regiunea Dobrogea.Stațiunea de mașini și tractoare Gottlob, regiunea Banat.Stațiunea de mașini și tractoare Grivița, regiunea București.Stațiunea de mașini și tractoare Cioara-Doicești, regiunea Galați.

★Pentru contribuția de seamă la înzestrarea agriculturii cu mașini și utilaje, și pentru crearea de noi tipuri de mașini agricole perfecționate, pentru rezultatele obținute în creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost, a fost conferit „ORDI
NUL MUNCH" CLASA I următoarelor întreprinderi industriale :Uzina „Semănătoarea" — București.Uzinele „I. C. Frimu" — Sinaia.Uzina „Vasile Roaită" — București.

Pentru merite deosebite în organizarea activității gospodăriilor agricole de stat, introducerea în producție a tehnicii noi, a unor soiuri de grîu și porumb de înaltă productivitate, a fost conferit ordinul „STEAUA REPUBLICII 
POPULARE ROMÎNE” CLA
SA A II-A tovarășului Bucur 
I. Schiopu.Pentru contribuția importantă la construirea unor tipuri de mașini și utilaje agricole perfecționate, a fost conferit 
„ORDINUL MUNCII” CLA
SA I tovarășilor; Constantin 
Tuzu, Gheorghe Rădoi.

„ORDINUL MUNCII” CLA
SA A H-A tovarășilor : Vicen- 
țiu Gh. Bujoreanu, Aurel L 
Boghici, Ștefan St. Mladovea- 
nu, Virgil Aetarian, Așot AL 
Serafian, Gheorghe S. Oprea, 
Florea M. Chiriță, Vasile C. 
Șerbănescu, Emil N. Oniga, 
Mihai N. Marinescu II, Gorun 
H. Kasardjian, Nicolae D. Gra
ma, Nicolae D. Teodorescu, 
Mihai Gh. Cantoreanu, Jan N. 
Vasile, Ion L Din, Andrei V. 
Popa, Alexandru N. Costea.De asemenea, prin Decrete ale Consiliului de Stat s-a conferit Ordinul Muncii clasa II-a unui număr de 5 tovarăși. Ordinul Muncii clasa HI — unui număr de 309 tovarăși, Medalia Muncii unui număr de peste 3400 tovarăși.

Oltenia, Mihai Nagy, pre
ședintele G-A.C. din satul Go- 
reni, regiunea Mureș-Autono- 
mă Maghiară, Gheorghe Pop, 
președintele Sfatului popular 
al regiunii Maramureș, Gneor- 
ghe Irimia, președintele 
G. A. C. din comuna Buce- 
cea, regiunea Suceava, Victor 
Novac, președintele întovără
șirii agricole din comuna Pău. 
nești, regiunea Bacău, Alice 
Săvulescu, membru corespon
dent al Academiei F P. Ro
mâne, Nicolae Lobonțiu, vice
președinte al Sfatului popular 
al raionului Reghin, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
Nicolae Gaidagiu, președin
tele G.A.C. din comuna To- 
palu, regiunea Dobrogea.

Lucrările consfătuirii conti
nuă azi dimineață.

(Agerpres)



Primirea la C. C. ăl P. M .R. â delegației 
de activiști ai P. M. U. P.

în după-amiaza zilei de 20 
decembrie a.c.* delegația de 
activiști ai Partidului Munci
toresc Unit Polonez* condusă 
de tovarășul Witold Jarosln- 
ski, secretar al e. C. al 
P.M.U.P., a fost primită la 
C.C. al P.M.R. de tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.R.

La primire au fost de față 
tovarășii s Simion Bughlci, 
P. Niculescu-Mizil, Ghizela 
Vass, Iile Verdeț, membri al 
C.C. al P.M.R.* tovarășul Si
mion Constantin, adjunct al 
Direcției Economice a C.C. al 
P.M.R.

A luat parte, de asemenea, 
Janusz Zambrowicz, ambasa
dorul R. p. Polone la Bucu
rești.

Petrolul Plolești^selectlonata Indoneziei 4-3
Echipa de fotbal Petrolul 

Ploiești a debutat cu o fru
moasă victorie în turneul din 
Indonezia învingînd la Djakar
ta cu scorul de 4-3 (3-0) echipa 
selecționată a țării. Fotbaliștii 
români au prestat un joc rapid 
și eficace, aplaudat de specta
tori. In minutul 67 tabela de

marcaj Indica 4-0 în favoarea 
echipei Petrolul prin punctele 
marcate de Badea, Zaharia, 
A. Munteanu și Babane. In 
ultimele 20 de minute gandrie 
au inițiat numeroase atacuri 
înscriind trei puncte dintre 
care unul dintr-o lovitură de 
la 11 m.

PE SCURT
• Baris Spasski a cîștigat 

cel de-al 29-lea campionat de 
șah al U.R.S.S., încheiat marți 
seara în sala Teatrului de 
Operă și Balet din Baku, Tî- 
nărui mare maestru sovietic 
a făcut remiză în ultima run
dă cu Vasiukov și a totalizat 
14 4/2 puncte, cu jumătate de 
punct mai mult decît princi
palul său adversar, Poluga- 
evski, care a obținut și el 
egalitatea în partida cu Keres. 
Postul campion mondial' Mi
hail Tal a cîștigat cu negrele 
la Șamkovici repurtând a pa
tra victorie consecutivă în ul
timele runde ale turneului. 
Savon l-a învins pe Lein și 
Koț pe Gurghenidze. Remiză 
s-au terminat partidele Bron- 
ștein-Smîslov. Taimanov-Șcia- 
novski și Nejmetdinov-Gipslis. 
Bronștein a totalizat 12 ’A puncte, iar Tal 12 puncte,• în prima zi a campiona
telor unionale de haltere care 
au loc în orașul Dneprope
trovsk au fost desemnați cîș- 
tigătorii la primele trei cate
gorii de greutate: Arnold 
Halfin 297,5 kg; Alexei Ta- 
honin 337,5 kg (principalul fa
vorit la cat. cocoș, Vladimir 
Stogov, de 5 ori campion mon
dial, s-a clasat pe locul doi cu 
335 kg); Evghenii Minaev 
365 kg.o Concursul de deschidere 
a sezonului de patinaj viteză tn U.R.S.S. se desfășoară în 
orașul Tambov. Proba de 500

m a fost cîștigată de campi
onul olimpic Evghenii Grișin 
în 43”, urmat de V. Basentov 
43” 2/10 și R. Gr aci 43” 3! 19.

• In orașul Varese s-a dis
putat returul meciului mascu
lin de baschet dintre echipele 
Ignis Varese și Benfica Lisa
bona contând pentru „Cupa 
campionilor europeni". Bas- 
chetbaliștii italieni au obținut 
victoria cu scorul de 101-48 
(54-26) calificîndu-se pentru 
turul următor. In primul meci 
Varese cîștigase cu 73-49.

• Ziarul de sport „Przeglad 
Sportowy" din Varșovia pu
blică clasamentul celor mai 
buni boxeri polonezi pe anul 
1961 : 1. — Jedrezewski (grea); 
2. — Siodla (mijlocie); 3. — 
Bendig (cocoș); 4. — Pietrzy- 
kowski (semigrea); 5. — Wa- 
lasek (mijlocie) etc.

• Ehipa V. I. Helsingbor a 
întâlnit pe teren propriu în 
cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal in 7 echipa 
Skif Kiev. Handbaliștii sue
dezi au terminat învingători 
cu scorul de 27-19 (13-8).

• In turneul internațional 
de hochei pe gheață de la Bu
dapesta echipa maghiară Uj- 
pest Dozsa a învins cu 11-2 
(6-0 ; 2-1; 3-1) formația aus
triacă Leoben. Cel mai bun 
jucător al gazdelor a fost Pa- 
lotas.

Pentru producția 
anului viitor

(Urmare din pag. l-a) 
zăfoare. Contribuția brigăzii în 
producție este mai mică. lată 
de ce punem accent pe într-ajuto- 
rare, pa ridicarea calificării pro
fesionale.

Măsurile luate privind genera
lizarea experienței înaintate în 
brigadă și între brigăzi vor con
tribui, de asemenea, la mobiliza
rea mai activă a tinerilor la rea
lizarea sarcinilor sporite de plan. 
Ne-am propus să organizăm mai 
multe demonstrași practice în 
cadrul brigăzilor. în brigada con
dusă de Ion C. Nicolae va face 
demonstrajii muncitorul Marin Țu
gui, care lucrează în uzină de 
peste'15 ani. iar în brigada lui 
Anghel Constantin va face de
monstrații Pavel Conu. Cu acest 
prilej se vor generaliza cele mai 
bune metode de lucru. Ne-am 
propus să organizăm schimburi de 
experienjă cu brigăzile de la 
„Electropufere", IRA-8, Depoul 
C.F.R, De asemenea, pentru ex
tinderea metodelor înaintate de 
lucru, vom folosi mai mult gaze
tele de perete, stafia de radioam
plificare, brigada de agifafie, pos
turile ufemisfe de control, con
sfătuirile trimestriale. Sîntem con
vinși că acestea ne vor aiufa să 
ridicăm și mai mult activitatea 
brigăzilor.

O altă măsură este aceea ca 
fiecare brigadă să aplice la locul 
său de muncă inițiativa tinerilor 
de la Uzina „Tudor Vladimirescu". 
Pentru că trebuie să spun că mai 
sînt fineri, mai ales în sectorul 
ll-prelucrăfor, care au dulapurile 
în dezordine, care nu-și întrețin 
sculele în bune condijiuni sau 
nu-și organizează așa cum trebuie 
locul de muncă. Aplicarea acestei 
inițiative îi va ajuta să obțină re
zultate mai bune, să elimine tim
pii morfi, să-și dezvolte spiritul

gospodăresc sporindu-și contribu
ția la îndeplinirea sarcinilor de 
plan. De altfel noi am cerut in
ginerilor și tehnicienilor tineri să 
ajute brigăzile în aplicarea acestei 
inițiative.

O ultimă problemă la car» 
vreau să mă opresc este mobili
zarea și ajutorarea tuturor brigă
zilor în întrecerea pentru cuceri
rea titlului de brigadă fruntașă. 
Trebuie să spun că în acest an 
comitetul U.T.M. n-a acordat su
ficientă atenție organizării și mo
bilizării brigăzilor la cucerirea 
titlului de brigadă fruntașă. Așa se 
face că doar 13 brigăzi sînt antre
nate în întrecere. Pentru anul vi
itor, sub îndrumarea comitetului 
de partid, comitetul U.T.M. a 
stabilit măsuri ca toate brigăzile 
să participe la întrecere. în cadrul 
acestei întreceri vom mobiliza 
brigăzile la realizarea propuneri
lor făcute în adunările în care s-au 
dezbătut cifrele de plan pe 1962. 
Tinerii pof executa sculele nece
sare turnătorilor, pot proiecta cele 
trei dispozitive pentru mărirea 
producției sapelor rotative, pot 
executa plăcile de uscare pentru 
miezurile complicate de la grapa 
stelată și tăvălugul inelar. Vom în
druma, de asemenea, posturile u- 
femiste de confrol să aibă în a- 
fenția lor mai mult ca pînă acum 
munca brigăzilor, să urmărească 
felul cum își îndeplinesc angaja
mentele luate în întrecere și să 
propună măsuri pentru îmbunăfă. 
firea situației, acolo unde este 
cazul.

Acestea sînț cîfeva probleme 
de care am vruf să vorbesc. După 
cum se vede, sînt măsuri care ne 
vor ajuta să organizăm mai bine 
munca tineretului pentru ca a- 
cesta să contribuie cu toate for
țele la realizarea planului pe a- 
nul 1962 în mod ritmic și la toți 
indicii.

perdr

NU UITAȚI!
ABONAȚI-VÂ

LA

ZIARE și REVISTE
u. anul 1063
Ultimele zile cînd se mai pri
mesc abonamente la ziare 
și reviste cu servirea de la 
1 ianuarie.
Adresaji-vă de îndată oficiilor 
poștale, factorilor poștali sau 
difuzorului de presă.
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încheierea lucrărilor sesiunii
Consiliului Mondial al Păcii

STOCKHOLM 20 — Cores
pondență specială: Marți 
după-amiază au luat xfîrșit lu
crării* sesiunii de la Stock
holm a Consiliului Mondial al 
Păcii. După patru zile de vii 
dezbateri, în ședințe plenare și 
comisii, Consiliul Mondial a 
adoptat o serie de documente 
de mar* însemnătate cu pri
vire la cele mai importante 
probleme ce preocupă in pre
zent omenirea.

Au fost adoptate in unanimitate o rezoluție generală cu privire la independență națională și pace, precum și o serie de rezoluții separate cu privire la situația din. Algeria, Angola, Congo, Goa, Coreea de sud, Laos, N.E.A.T.O. (Organizația tratatului Asiei de nord-est), Vietnamul de sud; o rezoluție în legătură cu persecutarea partizanilor păcii, o rezoluție cu privire la pregătirile de agresiune împotriva Cubei, o altă rezoluție referitoare rasiale din Africa de sud, o rezoluție cu mișcarea pentru negrilor din S.U.A., precum și o rezoluție cu privire la lupta de eliberare din Rhodesia, Nyassaland, Kenya, Ecuador, Peru, Republica Dominicană, Porto P.ico, Irianul de vest. Consiliul a mai adoptat apoi in unanimitate o rezoluție cu privire la problema germană, precum și o rezoluție cu privire la dezarmare, în rezoluția pentru dezarmare a fost introdusă și propunerea Republicii Populare Romîne de a se crea o zonă denuclea- rizată și în regiunea balcano- adriatică.Consiliul a adoptat de asemenea în unanimitate recomandările Comisiei de activitate pentru pace care cuprinde diferite propuneri referitoare la forma și metodele necesare pentru intensificarea luptei pentru pace în întrea-

la discriminărileprivire la eliberarea

ga lume. Printre propunerile menționate în recomandările comisiei și aprobate de participanții la sesiune au fost citate și propunerile făcute de delegația Comisiei germană activitate vind o care trebuie să fie întreprinse de Secretariatul Consiliului Mondial al Păcii în legătură cu activitatea și propaganda viitoare ca : editarea, sub auspiciile Consiliului Mondial, a unei broșuri cu privire Ia problema germană și a alteia cu privire la problema dezarmării generale și totale, publicarea unor afișe și a altor materiale de propagandă în vederea Congresului mondial pentru dezarmare și pace al popoarelor, care urmează aibă Ioc în 1962, precum alte acțiuni.Prof.executiv siliului

romînă în cadrul pentru problema și in Comisia de pentru pace, pri- serie de acțiuni

să
Ș>Bernal, președintele al Prezidiului Con- Mondial al Păcii,

Poliția americană 
sprijină segregația 

rasialăWASHINGTON 20 (Agerpres). — Potrivit agențiilor de presă. în S.U.A. continuă manifestațiile populației de culoare în sprijinul luptei împotriva segregației rasiale, începute in cursul săptămînii trecute la Albany, manifestațiile s-au extins in tot sudul S.U.A. cuprinzînd în cele din urmă și centrul și estul țării.Poliția americană a reprimat cu brutalitate aceste manifestații făcînd uz de arme de foc, bastoane de cauciuc și cîini special dresați împotriva manifestațiilor populare. Au fost efectuate sute de șrestări. Numai la Albany au fost arestate peste 700 de persoane. Agenția Associated Press relatează că la 18 decembrie în orașul New Orleans (Louisiana) a avut loc o puternică manifestație a studenților negri de la universitățile aparținînd populației de culoare din acect oraș în semn de protest împotriva aplicării de către autoritățile din Louisiana a practicilor rasiste privind dreptul la vot al negrilor. Poliția a atacat pe demonstranți ares- tînd peste 300 de persoane.

a prezentat apoi dările Prezidiului vire la sprijinul pe care trebuie să-1 acorde recoman- cu pri-Consiliul Mondial convocării unei conferințe a partizanilor păcii din Asia, Africa și America Latină în vederea intensificării luptei pentru pace și împotriva colonialismului, precum și referitor la continuarea discuțiilor, în acest sens între Comitetul de solidaritate afro- asiatică și o comisie a țărilor latino-americane pentru a se găsi soluția optimă de colaborare.Cea de-a doua recomandare făcută de prof. Bernal și care a fost aprobată de Prezidiul Consiliului Mondial se referă la convocarea în anul viitor a unui Congres Mondial cu tema „Congresul mondial pentru dezarmare și pace".In încheierea ședinței a luat cuvîntul prof. Bernal care a subliniat marea importanță a rezoluțiilor adoptate și a ideii convocării Congresului mondial pentru dezarmare și pace.
O.N.U.: Noi lovituri date

colonialiștilorNEW YORK 20 (Agerpres). — La ședința plenară din 19 decembrie a celei de-a 16-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. s-a dat o nouă lovitură colonialiștilor. Cu 93 de voturi pentru, 3 contra (Portugalia, Republica Sud-Africană, Spania) și cu două abțineri, adunarea a aprobat rezoluția a- doptată de Comitetul de tutelă prin care se condamnă refuzul insistent al guvernului Portugaliei dc a colabora cu Comitetul în problemele de informare asupra situației din teritoriile lipsite de autoguvernare.Rezoluția prevede crearea unui comitet special pentru cercetarea situației în teritoriile lipsite de autoguvernare, care se află sub dominația Portugaliei și cere ca conducătorii secretariatului O.N.U. să acorde ajutorul necesar comitetului special.Delegații la a 16-a sesiune a AAmirti Generale au aprobat de asemenea cu 90 voturi pentru, unul împotrivă și patru abțineri o altă rezoluție adoptată de Comitetul de tutelă care „proclamă solemn dreptul inalienabil al poporului din sud-vestul Africii la autodeterminare și independență”.Potrivit rezoluției problema Africii de sud-vest nu se scoate de pe ordinea de zi a Adunării Generale întrucâtceasta problemă „reclamă o a- tenție excepțională și necontenită”.

nat proiectul de celor 32 de țări care cheamă guvernul Franței și Guvernul Provizoriu al Republicii Algeria „să reia tratativele pentru înfăptuirea dreptului poporului ; ‘ la autodeterminare și pendență pe integrității geprei”.In mareadelegații care au luat tul la dezbateri s au pronunțat în sprijinul cererilor legitime ale eroicului poper algerian și pentru adoptarea proiectului de rezoluție.Delegatul R. P.Mihail Hașeganu s-a țat de asemenea în revendicărilor poporului algerian și pentru proiectul de rezoluție afro-asiatic.Fiind pus la vot proiectul de rezoluție al țărilor afro- asiatiee a fo« adoptat cu 61 voturi pentru si M de abțineri. Nki o delegație nu a votat contra. Nouă delegați printre care ai Franței și Africii de sud au fost absenți de la vot.

rezoluție al afro-asiatice
algerian . i inde- baza unității și teritoriale a Al-lor majoritate, cuvin-

Romîne, pronun- spri ținui

a-

★YORK 20 - Trimisul Agerpres transmite:NEW specialComitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. și-a încheiat discuțiile în problema algeriană. Comitetul a exami-
COSTA RICA: Țăranii ocupă

cu forța pâmlntulSAX JOSE (Costa Rica) 20 (Agerpres).Ziarul costarican „Prensa Libre” descrie intr-un articol intensificarea luptei țăranilor din Costa Rica pentru pămint. Ziarul arată de exemplu că peste 300 de țărani din provincia Chi- nandega au ocupat cu forța moșia „El

Palacio” aparținind unui mare latifundiar pe care au și început s-o împartă. „Țăranii înarmați— relatează ziarul— au ocupat vaste întinderi de pă- mînt aparținînd marilor latifundiari în ciuda represiunilor cu care amenință regimul dictatorial din țară”.

Ziarul subliniază că această acțiune îndrăzneață a țăranilor costaricani a fost determinată de faptul că marii proprietari de pămint refuză să le dea pămint în arendă pentru a-1 cultiva, ceea ce literalmente îi condamnă la înfometare.

domnilor colonialiști
entru locuitorii din Goa, Daman și Diu, 451 de ani de robie colonială B-au înscris cu litere de sînge și marele hronic allacrimi în ______ __vremii. Dar acest ajun de an adus bucuria elibe- închelat un capitol de istorie indiană, care pe reședința guvernator portu- Panjim a fost înăl-

nou le-a rării, a întunecat Clipa în fostului ghez din țat steagul indian a marcat sfârșitul ultimelor posesiuni colonialiste pe pămîntul încercat din greu al Indiei. Primul dintre corespondenții agențiilor do presă occidentale care a ajuns în Goa eliberată — trimisul agenției „REUTER" — a transmis că populația umple străzile plină de veselie și scandează: „Jai Hind" (Trăiască India)- In vreme ce entuziasmul popular erupe în larma străzii, încep să se întocmească primele bilanțuri. Bilanțul distrugerilor lăsate de portughezi în retragere, bilanțul militarilor colonialiști ce au preferat să se predea decît să lupte inutil, bilanțul dureros al pierderilor omenești ce au fost necesare pentru ca rămășițele colonialismului să fie înlăturate. Nu sînt oare- cari bilanțuri contabile, ci frînturi dintr-o zbuciumată pagină de istorie contemporană cu profunde rezonanțe in opinia publică mondială.Prietenii sinceri ai poporului indian — țările socialiste printre care și țara noastră precum și țările afro-asiatice independente — împărtășesc bucuria acestei victorii anticolonialiste. Dar aliații din N.A.T.O. ai Portugaliei, ipo- criții colonialiști și neoco- lonialiști, au oferit lumii un spectacol — considerăm — instructiv- Pînă în ultima clipă, diplomația americană a încercat să împiedice desfășurarea acțiunii de eliberare a teritoriului Goa. Ambasadorul american din Delhi chiar duminică seară „sfătuia" guvernul indian să mai aibă răbdare, ca și cînd un deceniu și jumătate de răbdare n-ar îi fost supra-sufi- cient . „Sfaturile" nu erau dezinteresate. Goa nu era o banală palmă de pămînt uitată undeva departe de metropolă. Această fost transformată militară inclusă 1954 în sistemul N.A.T.O.,

gatul Ceylonului la O.N.U. „posesiunile portugheze din India sînt o tumoare gravă și probabil o viitoare bază atomică a N.A.T.O.".Tumoarea a fost extirpată. Operația a fost săvîrșită cu deplin succes și grabnic, chiar neașteptat de grabnic. Succesul operației de extirpare a acestei nialiste a silit din N.A.T.O. ai iasă în scenă
tumori colo- pe protectorii Portugaliei să direct

Cînd e vorba de Angola...

și cînd e vorba de Goa... Desen de V- VASILIU

posesiune a într-o bază încă din agresiv albază pe care stra- ericani ai războiului
CT't_nd d» preț. =ot cl«» semăna oarecum cu un virt de lance înfipt în trupul Indiei neutre- Cum spunea dele

obișnuitul machiaj. Ipocritele lor fraze de bunăvoință Ia adresa Indiei au cedat locul unui limbaj de o violență ce zgîrie chiar și urechile obișnuite cu zgomotoasele manifestări ale presei burgheze. Domnii colonialiști se ră indignați, dezolați, măgiți, invocă Carta și deplîng „folosirea ca și cum nimic pe aceasta nu le-ar displace mai mult. Reacționarul ziar parizian „FIGARO" afirmă fățarnic că cele trei posesiuni colonialiste ,,nu deranjează cu nimic viața uriașei uniuni indiene" și că colonialiștii portughezi ar fi dat dovadă de „moderare, răbdare și spirit de conciliere". Dintr-o- dată, colonialismul portughez ar fi devenit un inofensiv purice — cum îl denumește același „FIGARO“. Reprezentantul american la O.N.U, Stevenson, a calificat acțiunea indiană drept o „invazie" și că această „invazie șocat Statele

decla- deza-lumea

Unite". în cor, colonialiștii mal vechi și mai noi au început să-1 compătimească pe Salazar.Ziarele burgheze din apus, persoane oficiale, senatori, deputați și întreaga suită do colportori ai politicii Occidentului au cerut Indiei să înceteze focul în Goa, să-și retragă trupele, să fie „pașnică", conform rețetelor Departamentului de Stat al S.U.A., adică să adjnită la infinit dominația colonialistă pe pămîntul ei.Dar domnii care fac acuma atîta scandal în fața unei acțiuni legitime a Indiei, de ce nu au scos nici un cuvînt de condamnare a atrocităților comise de Portugalia în Angola, în Mozambic, în Goa ? De ce nu au cerut să înceteze incendierea pașnicelor sate angoleze î De ce — în pofida faptelor — nu au a- firmat că Portugalia a încălcat Carta O.N.U. ? Dar despre crimele colonialiștilor francezi în Algeria de ce nu au găsit măcar o vorbuliță de indignare ? sau despre odioasele masacre ale colonialiștilor englezi în Kenya sau ale aliaților Congo ?de africani sînt uciși în Angola „civilizația occidentală" este apărată. Cînd însă colonialiștii sînt alungați din Goa aceeași „civilizație occidentală" este în primejdie, devine victima „agresiunii". De ce ?Este vorba de „sfînta alian- “ colonialistă, care dincolo > contradicții si ciocniri, acționează prompt. Diplomații americani și partenerii lor intră în alarmă atunci cînd mișcarea de eliberare a popoarelor dă lovituri monstrului muribund al colonialismului. Atunci uită toate ipocritele lor asHurări de anticolonialism, I ate jurămintele și toate promisiunile și își dezvăluie adevărata fiziono- Dezbaterile din Consi- 1-au silit american

belgieni înlorCînd zeci de mii

mie. liul de Securitate pe reprezentantul și pe colegii săi occidentali să se erijeze în postura deloc plăcută de apărători ai practicilor colonialiste. Numai că în vreme ce dumnealor se agitau la O.N-U., poporul indian își făcea dreptate: dominația colonialis'ă din Goa aparținea de ac-.rn trecutului, acelei istorii ce evocă momente înîunecate, tragice.Domnii colonialiști ar trebui să tragă învățăminte din modul în care a evoluat „cazul Goa". Nimic, nici chiar alianța cu cele mai mari puteri imperialiste ale zilelor noastre, n-a salvat ! oilmen'a- ru! colonialism portughez ce la fnfringere in Goa.Ziua de mîine — un mime pe care îl deslușim în viitorul apropiat — va aduce libertate și celorlalte înlănțuite încă de lism. Va veni ziua și pentru Algeria, șiAngola, și pentru Kenya și pentru Irianul de vest 1 Colonialiștii vor mai avea destule ocazii să se declare „șocați", „indignați", „dezamăgiți", dar vor trebui să se mulțumească să depună co roana regretelor lor pe mor- mîntul colonialismului.

teritorii colonia- libertății pentru

EUGENIU OBREA
matematîca după

manuale sovietice

Uniunea Sovietică, precum și celelalte țări socialiste, printre care și țara noastră, acordă Indiei un prețios ajutor în crearea industriei petrolifere. In fotografie: specialiști sovietici lucrînd alături de muncitori indieni la o sondă petroliferă din Ankleșuare.
ppxrurtfJJ A1 T^Pp scurtSVERDLOVSK. - La 20 decembrie s-a deschis la Sverdlovsk consfătuirea zonală a lucrătorilor din agricultura regiunilor Sverdlovsk, Orenburg, Perm, Celeabinsk, R. S. S. A. Bașkiră și R.S.S.A. Udmurtă.Consfătuirea va discuta problemele dezvoltării producției colhozurilor și sovhozurilor din regiunile Uralului în mina istoricelor Congresului al P.C.U.S.HAVANA. - desfășoară cu succes lupta împotriva analfabetismului. Potrivit datelor publicate de Comisia pentru lichidarea analfabetismului, de la începutul campaniei peste 600.000 din cei aproximativ 1.000.000 de analfabeți din Cuba au învățat să scrie și să citească. In provinciile Havana, Camaguey și Matanzas și în peste 70 de municipalități analfabetismul a fost lichidat complet.CAIRO. — In dimineața zilei de 20 decembrie, Krishna Menon, ministrul Apărării al In-

hotăriri 
XXII-IeaIn Cuba

lu- ale alse

diei, care se află în drum spre New York, s-a oprit la Cairo.La aeroportul internațional de Ia Cairo a avut loc o conferință de presă la care K. Menon a declarat că operațiunile militare pentru eliberarea Goa s-au încheiat. „De acum înainte, a arătat el, nu mai există așa-zisă problema Goa. Ea a devenit de domeniul istoriei”.TOKIO. — Continuând politica de represiuni față de învățătorii japonezi, care luptă împotriva introducerii învăță- mintului militarist, șovin în școală, Ministerul învățămîn- tului a anunțat la 20 decembrie sancționarea a 805 cadre pedagogice de Ia școlile ele mentare și medii din prefectura Ibate. Nouă activiști ai sindicatului in frunte cu președintele filialei prefecturii au fost concediați.PARIS. — După cum relar- tează presa pariziană, numai în cursul săptămînii trecute pe teritoriul Algeriei 60 de persoane au fost ucise și 120

urma exploziilor a altor acțiuni ultracolonialiști-La 20 decem- primul mi-
rănite de pe bombelor și teroriste ale lor.LONDRA, brie Macmillan,nistru al Angliei, însoțit de lordul Home, ministrul Afacerilor Externe, a sosit pe calea aerului în insulele Bermu- de, pentru a duce tratative cu președintele S.U.A., Kennedy.ROMA. — Lupta grevistă din Italia cunoaște un nou avînt. în dimineața zilei de 19 decembrie au încetat lucrul 460.000 de lucrători comunali și funcționari ai consiliilor municipale și provinciale. Greviștii luptă pentru majorarea salariilor. în sprijinul unor cereri similare, tot in ziua de 19 decembrie, au declarat grevă 60.000 de muncitori constructori din Roma.GENEVA. — La 19 decembrie la Geneva a avut loc o nouă ședință a conferinței celor trei puteri cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară.

• 300.000 de șomeri
șomeri sînt tineri •
părăsit Grecia pentru a căuta de lucru

totali • 65 la sută din
270.000 de tineri au

ATENA 20 (Agerpres). — TASS transmite: La 18 decembrie, la Teatrul „Acropole" din Atena a avut Ioc un mare miting al șomerilor greci, care s-a desfășurat sub lozinca „Să demisioneze guvernul foametei și al sărăciei "Șomajul este un adevărat flagel în rîndurile oamenilor muncii din Grecia. Datele publicate recent ția Generală Grecia arată tul de față 30 muncitorii greci, sau 300.000 de oameni, sint șomeri tali, iar 20 Ia sută sînt meri parțiali- Șomajul a prins numeroase regiuni țării.Cei care au luat cuvîntul la miting au declarat că tineretul grec are de suferit in mod deosebit din cauza șomajului ; 65 la sută din șomeri sînt oameni tineri. Din cei 75.000 de tineri, care apar in fiecare an lor de muncă 20.000 găsescIn ultimi! 5

de Confedera- a Muncii din că în momeala sută din toțito- șo- cu- ale

pe piața brațe din țară, numai de lucru.ani au părăsit

Grecia plecind in străinătate pentru a căuta de lucru 270.000 de tineri și tinere.— A sosit iama. Nu avem de lucru și nu știm dacă vom găsi vreodată de lucru; familiile noastre suferă de foame, îndură frigul in locuințe neîncălzite. Situația noastră este cu adevărat tragică, a declarat umil din participan- ții la miting. Dar ne-am adunat în această sală nu pentru a ne piînge de sărăcia noastră, ci pentru a lupta pentru drepturile noastre.In rezoluția adoptată de participanții la miting se spune că guvernul Karamanlis este vinovat de situația grea a oamenilor muncii din Grecia deoarece promovează o politică antipopulară de subordonare a economiei țării capitalului străin. Șomerii au cerut șă li so acorde Imediat ajutoare, să se ia măsuri pentru a 11 ss da de lucru, să se majoreze salariile și pensiile oamenilor muncii, să se pecte ziua de lucru de ore și să se organizeze alegeri pentru parlament.

/ohnny va putea de acum 
înainte să studieze ma
tematica după cărțile 

elevilor ruși" sub acest titlu 
ziarul francez „LE FIGARO" 
publică o corespondență din 
New York în care face cunos
cut interesul cu car» sînt în- 
tîmpinate în S.U.A. traducerile 
a o serie de manuale școlare 
din limba rusă tn limba en
gleză.

„Un editor american publi
că în traducere engleză șase 
cărți de matematică scrise de 
profesori universitari sovietici... 
astfel Johnny, flnăr american, 
poate de azi să studieze pe 
manualele de matematică ale 
lui Ivan, tînăr rus. Intr-o edi
tură din S.U.A. au apărut în 
traducere engleză primele șase 
cărți dintr-o serie scrisă de 
eminenți profesori universitari 
sovietici pentru a fi folosife în 
școlile din Uniunea Sovietică 
în studiul matematicilor"

„Apariția acestor cărți, după 
cum se remarcă în cercurile 
publicistice americane, pune 
în lumină un aspect mai puțin 
cunoscut al sistemului de în- 
vățămînt sovietic care este în 
general considerat ca fiind de 
un nivel foarte ridicat și apli- 
cîndu-se tuturor elevilor" — 
scrie corespondentul.

Corespondentul ziarului re
marcă în continuare că siste
mul de învățămînf folosit în 
Statele Unite nu estr» pe 
de-a întregul favorabil dezvol
tării elevilor cu înclinații spe- 

pentru anumite discipline 
ar fi, de pildă, materna-

ft i-ACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Scînteii*. TeL 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii".

res- opt noi

ciale
cum 
tica.

O
care
învățămînf folosife în 
sovietice o constituie, 
cum remarcă „Le Figaro", toc
mai apariția în traducere a 
acestor cursuri.

dovadă a interesului cu 
sînt privite metodele de 

școlile 
după


