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de
probă pe mare

La Tg. Mureș

Expoziție cu noi de mobiletipuri

fa
in

anului livrat de
„Victoria" în cursă

Peste 50 întreprinderi 
din regiunea Craiova

Stanciu Cristina, muncitoare fruntașă la Atelierele „9 Mai" din Capitală explicînd unui grup de eleve de la Școala medie nr. 2 felul cum se prelucrează o piesă.Foto: AGERPRES

Cargoul
deDe la șantierul naval Galați a plecat de curînd în cursă de probă pe mare cargoul „Victoria". Pe cheiul șantierului se fac probe pe loc și la cargoul „Cluj". Constructorii navali gă- lățeni lucrează cu mult elan pentru a termina pînă la finele acestei luni încă două motonave de cîte 2.000 tone.

în 1961 două 4.500 nave Și au peste prevederile de plan o motonavă. Ca urmare a experienței dobîndite, a extinderii pe scară largă a unor metode avansate de lucru, printre care sudura automată și semiautomată, mun-

cursul ei au cargouri tone, 8 moto- de 2.000 tone lansat la apă
citorii șantierului au reușit să reducă cu mai bine de o lună față de anul trecut durata de construcție a unui cargou de 4.500 tone. Totodată, prin reproiectarea unor repere la cargou, greutatea corpului vasului a fost redusă cu aproximativ 60 tone de laminate. (Agerpres)

S-a împlinit zilele acestea un deceniu de cînd Uzina „7 Noiembrie brică acest zinei lnte i anuale nul pe anul 1961, de exemplu, atît la producția globală cît și la producția marfă a fost încheiat cu 12 zile mai devreme. Adunînd timpul cîștigat în ultimul deceniu rezultă o jumătate de an economisit, timp în care muncitorii de aici au fabricat în plus zeci de semănători, grape, tocătoare mecanice pentru însiloza- rea nutrețului și alte mașini și utilaje. în zece ani, perioadă în care și-a sporit de cinci ori producția, uzina craiovea- nă a trimis unităților socialiste ale agriculturii 14.500 mașini și unelte agricole.Alături de Uzina „7 Noiembrie", în Oltenia sînt numeroase alte unități industriale fruntașe în întrecerea pentru îndeplinirea planului anual.Pînă în prezent, peste 50 de întreprinderi industriale și u- nități economice din regiune au îndeplinit planul pe 1961.(Agerpres)

din Craiova mașini agricole, deceniu colectivul u- șl-a îndeplinit îna-de termen planurile i de producție. Pla-

COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Lucrările Consfătuirii pe țară

Joi au continuat lucrările 
Consfătuirii pe țară a țărani
lor colectiviști.

Ședința a fost condusă de 
tovarășul Chivu Stoica.

Au luat cuvântul tovarășii Gheorghe Dragomir, șef de 
secție la C.C. al P.M.R., care 
a prezentat referatul Comisiei 
pentru problemele economice 
și organizatorice ale gospodă
riilor agricole colective, Teodor Maghiar, Erou al Muncii 
Socialiste, președintele G.A.C. din comuna Mădăraș, regiu
nea Crișana, Mircea Ceausescu, directorul G.AS. Căteasca, 
regiunea Argeș, Daniel Roth, președintele G.A.C. din comu
na Șona, regiunea Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, Ștefan Bo- boș, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popu
lar al regiunii Bacău, Maria Costică, îngrijitoare de 
păsări la G.A.C din comuna 
Beșenova Nouă, regiunea Ba
nat, Petre Mafiei, brigadier 
la S.M.T. Huși, regiunea Iași,

G.A.C. din comuna Mirăslău, 
regiunea Cluj, Dumitru De- jeu, președintele Comitetului 
executiv al 
al regiunii lae Dogaru, 
Giarmata, Gheorghe Rădol, adjunct 
ministrului Metalurgiei 
Construcțiilor de Mașini, Ni- colae Puiu, directorul G.A.S. 
Coțușca, regiunea Suceava Janos Fazekaș, ministrul In
dustriei Alimenare, și Gheorghe Timaru, directorul Stațiu
nii experimentale Podu Iloaie, 
regiunea Iași.

Consfătuirea a hotărtt în
cheierea discuțiilor.

Lucrările continuă în cursul 
zilei de astăzi.

Atanase Atanasiu, președintele G.A.C. din comuna Do
bro ești, orașul București, Victor Ionescu, adjunct al 
ministrului Comerțului, Ion Stanciu, președintele G. A. C. 
din comuna Baba Ana, regiu
nea Ploiești, loan Gîrceag, pre
ședintele G.A.C. din comuna 
Hărman, regiunea Brașov, Nicolae Giosan, directorul 
Institutului de cercetări agri
cole, care a prezentat refera
tul Comisiei pentru producția 
de cereale și plante tehnice, Avram Tuicu, vicepreședinte 
al Sfatului popular al raionu
lui Bujor, regiunea' Galați, Bucur Șchiopu, adjunct al 
ministrului Agriculturii, Dă- Chirilă, președintele

CITIȚI ÎNCUVINTĂRI ROSTITE LA CONSFĂTUIRE

Sfatului popular 
Hunedoara, Nico- 
directorul G.A.S. 

regiunea Banat, 
al 
și

La expoziția organizată re
cent la Tg. Mureș, vizitatorii 
au avut prilejul să admire 
noile tipuri de mobile reali
zate din plăci aglomerate și 
fibrolemnoase, mobile de bu-

TREPTELE CALITĂȚII
ca- mea planul să fie realizat ritmic — zi de zi la toți indicii". Se află aici, în cuprinsul a- cestor angajamente siguranță și competență, și putere, și chibzuință gospodărească. Dezbaterile cifrelor de plan pe anul 1962 în secția de prelucrare mecanică au adus pe primul plan calitatea războaielor de țesut și a ringurilor, a utilajului mecanic trebuitor țesătoriilor, filaturilor, industriei noastre textile. Ce înseamnă calitatea în producția războaielor de țesut, a utila-

mulți au subliniat necesitatea de a prelucra materialul cu o mare grijă pentru dimensiunile date. Așa s-a ajuns la pro* punerile concrete privind înzestrarea din timp cu S.D.V.- uri și la măsurile tehnice și organizatorice necesare îndeplinirii planului pe 1962.Ideea expusă de tânărul Va- sile Mureșan, în vîrstă de 19 ani, candidat de partid, a fost susținută de toți muncitorii secției.— Mai multe polizoare, tovarăși,
IN 1962: MAI MULT,

MAI IEFTIN, MAI TUN !

doarse

Se construiește zi și noapte, fără preget, efervescent, racteristic doar socialismului. De aceea, In peisajul industrial al țării noastre, o hală nouă sau modernizarea unei fabrici a încetat de mult să mai fie o noutate. Acolo, pe locul unde cu șase luni în urmă nu era decît o schelă, acum totul străluce în l’u- miniscența neonului. Acum cîtva timp utilajul era încă învechit, transmisia la unele strunguri era încă rudimentară, astăzi sute de mașini moderne, de mare productivitate, zumzăie - ca albinele într-un stup. Așa stau lucrurile și la „Unirea" - Cluj. N-a surprins pe nimeni darea în folosință a noiihale de prelucrare _ mecanică a materialului feros. E firesc să se înnoiască totul, să îmbunătățească condițiile demuncă. Tot ce s-a făcut e pentru oameni.N-a surprins pe nimeni nici faptul că producția globală pe anul 1962 la „Unirea”-Cluj va crește cu 62 la sută. E firesc să crească producția atunci cînd ai echipament industrial nou, cînd există asemenea condiții. Dezbaterile cifrelor de plan pe anul 1962 i-au găsit pregătiți pe muncitorii, tehnicienii și inginerii secției noi de prelucrare mecanică a materialului feros. Utilajul în întregime nou, condițiile excelente de muncă în noua hală fac posibilă mărirea productivității muncii cu 18 la sută și scăderea prețului de cost cu 7 la sută. Cu toții au fost de acord în timpul dezbaterilor că planul de producție pe secție, sporit cu mult față de anul acesta, poate fi realizat dat fiind condițiile create. Toți vorbitorii au ținut ca în cuvîntul lor, pe lîngă propunerile concrete făcute, să fie prezent șl angajamentul cel mai de seamă: „Eu mă oblig să depășesc cu atîta și atîta planul pe anul 1962“. Un altul: „Eu mă angajez ca în brigada

jului pentru întreprinderi textile? Milioane de metri de țesături în plus care părăsesc anual fabricile textile. Ringurile filaturilor sau războaiele noilor țesătorii torc și țes fără preget țesături și stofe care să îmbrace tot mai frumos sute de mii de oameni, milioane. Iată ce înseamnă calitatea fabricației utilajului textil:, cît mai mulți oameni bine și frumos îmbrăcați.Ce înseamnă calitate în secția de prelucrare a metalelor a arătat cel mai bine Vasile Caia:— Precizie, cu mare precizie trebuie lucrat totul; să luptăm împotriva ușurinței în verificarea dimensiunilor, împotriva neglijențelor. Să lucrăm la micron ! Asta este calitatea, pentru asta trebuie să ne batem!Din cei 470 de muncitori prezenți la dezbateri,

să mărim capacitatea ascuțitoriei de cuțite și freze... Treaba o să meargă mai bine. Vă asigur.Numai polizoare ? Ion Petran cerecu- vîntul în numele brigăzii :— Tovarășii de la întreținere trebuie să mal repede sistemulmontezede alimentare cu fir relon la strungurile revolver și automate. în munca celor de la întreținere trebuie să fie calitate ? Trebuie... Cam de pe aici să începem, tovarăși— Silviu Roman ți Vasile Mol- dovanu de la sectorul I roți dințate au convenit asupra necesității schimbului de experiență cu muncitorii altor uzine.— Vorbesc în numele mai a spus Sil- cumuzine care Cum se a- calitate ? alte între-
multor tovarăși viu Roman. Să vedem se lucrează la alte au profilul nostru, sigură indicii de Cum se rezolvă înprinderi unele probleme lega-

ROMULUS ZAHARIAmai (Continuare in pag. a 4-a)

cătărie, felurite candelabre și 
alte produse noi realizate de 
întreprinderile industriei loca
le din regiunea Mureș-Autono- 
mă-Maghiară. In cursul anului 
acesta, întreprinderile indus
triei locale din regiune au 
realizat peste 150 de noi pro
duse, în marea majoritate bu
nuri de larg consum fi mate
riale de construcție cerute de 
populație. In anul 1961 ponde
rea producției bunurilor de 
larg consum din totalul pro- 

locale a 
60 la peste 70 la

O altă ramură economică din țara noastră — cooperația meșteșugărească — ți-a îndeplinit planul anual.Caracteristic pentru activitatea cooperației meșteșugărești în acest an este efectuarea unul volum sporit de lucrări de deservire a populației ; lucrări după comandă, reparații ?i prestări de servicii in cele mai variate domenii etc. Valoarea producției globale a crescut față de anul trecut cu volumul lucrărilor vire a populației mare anul acesta sută în sectorul și cu 107 la sutămetalice de uz casnic față de 1960.

18 la sută, de deser- este mai cu 32 la confecțiilor la articole
ducției industriei 
crescut de la 
sută.

Rezultatul 
măsură mai 
lor locale, a 
trecerii socialiste este ilustrat 
de îndeplinirea cu 
înainte de 
producției 
1981.

în anul 
de muncă 
industriei 
s-au angajat să producă încă 
100 de sortimente noi de bu
nuri de larg consum.

folosirii într.o 
mare a resurse- 
intensificării in-

termen
globale

40 de zile 
a planului 

pe anul

colectiveleviitor
ale întreprinderilor 
locale din regiune

(Agerpres)

(Agerpres)
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i Suceava în timpul pauze a consfătuirii.----- •-----
Un grup d® delegați din regiunea unei i

Mr ».jh»
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Plecarea delegației de activiști 
ai P. M. U. P.Ieri* 14 amiază a plecat spre patrie crelegația de activiști ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez, condusă de tovarășul Witold Jarosinski, secretar al C.C. al P.M.U.P., care s-a a- flat în țara noastră în schimb de experiență.La aeroport delegația a fost

de tovarășul Mihai secretar al C.C. alcondusă Dalea, P.M.R., de membri ai C.C. al P.M.R., de activiști de partid.A fost de față tovarășul Janusz Zambrowicz, ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. P. Polone la București.

joi seara în sala Palatului R.P. Romine a avut loc un spectacol în cinstea partici- panților la Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști.Spectacolul, la care și-au dat concursul mari ansambluri artistice din Capitală, precum și numeroși soliști a cuprins un de cîntece i din diferite . program variat și jocuri populare regiuni ale țării.

Au asistat tovarășii Gheoi- ghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petro Borilă, Chivu Stoica, Alexandru Drăgbîcl, Coliu, Leontln fan Voitec.La sfîrșitul artiștilor le-au flori din partea P.M-R., Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri.
DumitruSălăjan, Ște-spectacolului, fost oferite C.C. al

t»

to
■M

\ ■ • L
88Comunistul Costea Coman de la Combinatul de industrializare a lemnului, din Brăila, la pupitrul de comandă al liniei de formare a plăcilor aglomerate

Romarta" copiilor în preajma Anului Nou.
1 bp d i c r € M 11 POeZI 1 e 1poezii.'ă învățăm

Să învățăm poezii
le care slăvesc 
munca noastră, 
patria noastră mi
nunată, Partidul! 

Aceste poezii dau vieții tine
rilor ca noi frumusețea și bo
găția sufletească care ne în
deamnă spre faptele demne de 
un tînăr, constructor al socia
lismului, — a rostit ca pentru 
el, locțiitorul secretarului 
U.T.M. pe comună, tinărul 
Mircea Nia, din comuna 30 
Decembrie, regiunea Bucu
rești.. A citit și a recitit de 
cîteva ori în ziar despre inte
resanta acțiune a organizației 
U.T.M. de la Uzina „7 Noiem
brie" din Craiova. La noi în 
comună deși mulți tineri co
lectiviști vădesc o pasiune 
mare pentru poezie, nu se or
ganizează în mod frecvent ac
țiuni culturale în care poezia 
să se afle la loc de cinste. Și 
totuși — a observat el — atunci 
cînd la căminul cultural se re
cită poezii, toți sînt atenți, iar 
dacă poezia este bine interpre
tată, în ochii tinerilor auditori 
întrezărești emoții adinei, o 
participare intensă la cele 
rostite pe scenă.

Ideea de a porni și ei aici, 
în comună, o asemenea acțiu
ne pentru ca tot mai mulți ți
neri să cunoască și să recite 
poezii a fost repede îmbrăți
șată de membrii comitetului 
U.T.M., în frunte cu secretarul, 
tov. Nicolae Stoian. Au și ho- 
tărît de altfel ca imediat să se 
organizeze o „seară de poezie" 
la căminul cultural, unde să-i 
invite pe tineri la o adevărată 
întrecere la învățat și recitat 
poezii. Deocamdată atît, dar, 
așa cum spunea Mircea Nia, 
în nici un caz nu se vor opri 
aici... Au multe de făcut în a- 
cest sens și, de ce n-am spu- 
ne-o, au și largi posibilități. O 
vor antrena mai mult în a- 
ceastă acțiune pe bibliotecara 
Georgeta Iacob, care are să 
distribuie tinerilor cît mai 
multe cărți cu cele mai îndră
gite poezii. încetul cu încetul, 
tinerii se vor preocupa să-și 
completeze bibliotecile perso
nale cu volume de poezii, vor 
învăța „pe de 
mai valoroase 
astfel nu cîțiva, 
întîmpla pînă acum, nu mereu 
aceiași tineri, ci mulți, tot mai 
mulți tineri colectiviști vor fi 
în măsură ca la manifestările

rost" cele 
lucrări. Și 
așa cum se

zilnice ale căminului cultural 
sau la diversele acțiuni ale or
ganizației să recite versuri îna
ripate despre partidul nostru, 
versuri care să vorbească des
pre cuceririle revoluționare ale 
poporului muncitor, despre 
perspectivele vieții noastre noi, 
educînd pe ascultători în spi
ritul dragostei față de patria 
lor socialistă, față de partidul 
clasei muncitoare, deschizînd 
spre inimile lor drumul pentru 
noi frumuseți.

Au cerut să spună poezii, 
duminică, la căminul cultural 
mulți tineri. Dintre aceștia au 
fost „aleși" doar o parte deoa 
rece seara s-ar fi prelungit 
foarte mult. Au recitat doar 
cîțiva, mai ales dintre cei care 
nu au mai urcat pe scena că
minului cultural sau nu au fost 
auziți, pînă acum spunind 
poezii.

Au răsunat puternic in sala 
căminului cultural, parcă mai 
proaspătă ca oricînd și vibrînd 
de tinerețe, versurile lui Be- niuc:

Sinteți ale trecutului năluci. 
Piei și tu plug cu vite 

costelive I 
Tractoare vin, combinele apar. 
Și bucuri a-i fără de hotar 
Cînd vezi mai mari, 

mai multe colective.

Vechil, boier, patron
Stăpîni și slugi,

Aplaudă sala frenetic, 
entuziasm. ~ 
băieții! Și pline de adevăr le 
păreau în acele clipe tuturor 
spectatorilor la această seară 
cuvintele scrise cu litere mari 
in fața scenei: ..Tinerețea — 
virsta poeziei".

Andrei Constantin a privit 
o clipă sala plină de cu- 
noscuți, dar și de necunoscuți, 
tineri de prin Jilava, sau Co- 
păceni, invitați și ei la seara 
de poezie din comuna „30 De
cembrie". Și-a înfrînt însă e- 
moția și versurile, recitate de 
el, pline de farmec și patos, 
adresate patriei dragi, au răz
bit în sală.

Poezii despre partid, despre 
patrie, despre viața nouă a sa
telor noastre, au fost ascultate 
cu interes duminică, In sala căminului cultural din comuna 
„30 Decembrie" de peste 200 de

Frumos recitat.

tineri. Recitatorii s-au întrecut să ofere celor ce-i ascultau, 
vibrantul îndemn al fiecărui 
vers, mesajul înălțător al fie
cărei poezii. De aceea, poate, 
nu intimplător, mulți tineri au 
cercetat apoi cu interes stan
dul cu cărți, cu cele mai fru
moase poezii așezat cu gust, 
de către bibliotecară, lingă intrarea căminului cultural, și mulți dintre ei au și început să solicite cărți. De altfel s-a și hotărât completarea cit mai 
grabnică a bibliotecii cu ulti
mele noutăți in poezie, cu diferite volume apărute in edi
turile noastre.

— A fost minunat! rosti o 
fată, într-un colț, am:ntindu-și așa, parcă deodată, că de fapt 
ea iubește de mult poezia, dar 
că, in a mai
- Ozii—— Ar fi bine să organizăm 

mai des. asemenea seri—

ultima vreme nu prea citit-.
să învățăm și alte poe-

Ș. RADULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

„Un buchet de garoafe din 
cîmpu! maro de flori ai patriei", 
așa i-a caracterizat un vorbitor pe 
cei aproape 500 de tineri adu
nați cu cîteva seri în urmă în 
sala Teatrului de Stat din Baia 
Mare cu prilejul sărbătoririi majo
ratului. Este vorba de sutele de 
mecanici și topitori de la Uzinele 
chimico-metalurgice, Uzinele me
canice de mașini și utilaj minier, 
elevi, tinere fete și băieți din 
toate întreprinderile și instituțiile 
orașului.

Tovarășul Șuta Vasile, președin
tele Sfatului popular al orașului 
Baia Mare a vorbit sărbătoriților 
despre grija pe care o poartă 
partidul educării tineretului, des
pre minunatele con. _________
diții de viață și 
muncă create pen- - - ■ ■ -
tru ei. T
semnă’at ea _____ ,
eveniment din viața ______ 
tinerilor care și-au 
sărbătorit majoratul, 
sfatului popular a vorbit tinerilor 
despre drepturile și îndatoririle 
cetățenilor Republicii Populare 
Romine.

Rind declarați majori, moment 
tinerilor 
solemn

“ MAJORATUL
președintele

deosebit și unic în viaja 
cetățeni, in sală a răsunat 
Imnul de Sfat al R.P.R.

Rodica Bănescu de la 
școlar minier, muncitorul 
Alexandru, electricianul 
Mone, funcționara Eiisabefa Pe
trie, elevul Liviu Băbaș au primit 
felicitarea Comitetului orășenesc 
U.TJA. Baia Mare. Emoția a fost 
sporită de cuvintele calde, sfatu
rile pline de grijă ale părinților 
sărbătoriților, care au luat cuvîn- 
tul. Paulina Rohian și Căpățină 
Mihai — muncitori, părinți ai săr
bătoriților, au povestit ceea ce a 
însemnat tinerejea lor — un șir 
lung de lipsuri și da umilințe. Ei 
au mulfumit în cuvinte calde 
partidului, pentru tot ceea ce a 
făcut pentru copiii lor. Emojia 
cuprinsese deopotrivă — părinți, 
copii, tovarăși de 
tora.

— Sînt atît de 
în același timp atît de fericit, 
spunea electricianul Andrei Mone 
de la Uzinele chimico-metalur- 
gice, că astăzi pășesc în rîndurile 
cetățenilor majori ai patriei noas
tre. In acest moment unic în viaja 
mea, gîndurile noastre se îndreap
tă cu recunoștință la scumpul nos
tru partid, care a creat și asigurat 
tineretului co-ndiții de muncă și

Grupul 
Cozma 
Andrei

muncă ai aces-

emofionaf, dar

viață cum n-a cunoscut nici o ge
nerație în trecut. Eu sînt muncitor 
electrician. Acum însă cînd trec 
în rîndul cetățenilor majori, am 
terminat liceul seral și mă pregă
tesc ca la toamnă să intru la Fa
cultatea de Electrotehnică. Doresc 
să mă pregătesc cît mai bine 
pentru viajă, pentru muncă, să 
răspund în felul acesta grijii pă
rintești cu care sîniem înconju
rați de partidul și statul nostru, 
îmi iubesc din suflet patria mea 
socialistă și ca cetățean major voi 
respecta legile statului nostru de
mocrat-popular, voi lupta pentru 
aplicarea în viajă a politicii parti
dului. Cu acest prilej mă angajez 
să devin un bun constructor al 

societății noastre so
cialiste.

Aceasta înseamnă, 
în cele din urmă, 
intrarea în majorat. 
O asemenea făgă
duință le-a dat tu

turor celor de față, garanjia că 
Andrei Mone a devenit un om cu 
adevăraf major. Așa și-au înțeles 
tofi intrarea în majorat,

Tînărul Cornel Taița, membru 
al unei brigăzi de producție de 
la U.M.M.U.M. s-a angajat să a- 
corde în continuare toată aten
ția calificării sale profesionale, să 
dea produse mai multe și de mai 
bună calitate.

Tînărul muncitor Gheorghe O- 
șan s-a angajat ca paralel cu 
munca în uzină să termine școala 
medie serală cu rezultate bune. 
Eleva Letiția Baba, exprimînd opi
nia tuturor colegilor săi, s-a anga
jat să-și însușească temeinic cu
noștințele predate în școală, să se . 
pregătească ca buni constructori 
ai socialismului.

Pentru a prefui la adevărata 
lor valoare condițiile minunate de 
muncă, învățătură și de viafă, ti
neretul nostru trebuie să cunoască 
în același timp lupta plină ds 
jertfe pe care a dus-o partidul în 
anii crunfi ai exploatării burghe- 
zo-moșierești. Despre aceste lu
cruri le-a vorbit tinerilor tovară
șul Gheorghe Blaj, secretar al co
mitetului regional de partid.

Am petrecuf cîteva ore ia reu
niunea celor de 18 ani. La des
părțire, toți le-au urat tradiționalul 
„La mulți ani", succese tot mai 
mari în munca și lupta pentru în
făptuirea mărețului program al 
desăvîrșirii construcjiei socialiste 
în patria noastră.

V. MOINEAGU 
I. ȘERBU



Lucrările Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști
Cuvîntul tovarășului 

Sandu Constantin, 
președintele Comitetului executiv 

al Sfatului popular al regiunii ArgeșȘi în regiunea noastră s-au înregistrat succese de seamă în domeniul dezvoltării agriculturii socialiste și al întăririi economico-organizatorice a gospodăriilor colective. Dacă la Congresul al III-lea al partidului, sectorul socialist al agriculturii cuprindea 70 la sută din suprafață, din care gospodării colective numai 15 lă sută, astăzi sectorul socialist cuprinde 82 la sută din suprafață, din care gospodăriile colective 39 la sută, numărul lor fiind mai mare cu 115 unități noi.După ce s-a ocupat de succesele obținute de unele gospodării colective, vorbitorul s-a referit îndeosebi la problemele pe care le ridică zonele de deal și de munte.Pe baza directivelor partidului — a spus el —, ținînd cont de situația pedoclimatică a regiunii, am pornit la refacerea și dezvoltarea pomicul- turii și viticulturii pe baze noi, socialiste. Astfel, în anul 1960 și în toamna acestui an s-au plantat 6.451.000 pomi de specii și soiuri de mare valoare economică. Pe suprafețe mari în masiv, pe terenuri în pantă s-au plantat 27.620 hectare. După proiectele de organizare a teritoriului, în interiorul acestor plantații se vor construi drumuri de exploatare, canale și debușee de evacuare a surplusurilor de apă, bazine de reținere a a- pelor pentru stropit, se vor crea agroterase pe care să se cultive plante furajere, cartofi, legume și arbuști fructiferi. In acest sens au și început lucrările pe 7.000 hectare. Urmează ca în anul 1962 să terminăm definitiv lucrările antierozionale și de tera- sare pentru suprafața de 27.000 hectare.Condițiile în care s-au executat aceste plantații nu au fost de loc ușoare.Acum în zeci de comune și sate din zona de deal și munte plantațiile se țin lanț. Cresc și se dezvoltă tinerele livezi de meri, peri, cireși, pruni, piersici, care vor da, peste cî- țiva ani, zeci de mii de tone de fructe, ce vor mări veniturile colectiviștilor și vor satisface din plin nevoile de fructe ale regiunii și ale unor orașe din țară.Pe terasele de pomi vom cultiva. intercalat plante furajere de mare randament cu care vom spori numărul de vite la suta de hectare. Vom cultiva cartofi și legume în cantități care să satisfacă in întregime nevoile regiunii,
Cuvîntul tovarășului 

Gheorghe Pop, 
președintele Comitetului executiv 

al Sfatului popular al regiunii Maramureșîn lumina directivelor Congresului al III-lea al Partidului, Comitetul regional de partid și Comitetul executiv al Sfatului popular al regiunii ad asigurat desfășurarea muncii politice și organizatorice pentru întărirea gospodăriilor agricole colective existente și atragerea țăranilor muncitori în noi gospodării.în munca politică de masă s-âu folosit cele mai variate metode. Organizațiile de bază au fost sprijinite să asigure pregătirea temeinică a celor mai buni agitatori mai cu seamă din rîndul colectiviștilor fruntași care, cu ocazia diferitelor adunări în cămine culturale, pe grupe de întovărășiți, în fața panourilor care prezintă succesele gospodăriilor a- grîcole colective și cu alte ocazii, au explicat, folosindu-se de date concrete, superioritatea muncii în gospodăriile colective »Oeupîndu-se de problema colectivizării agriculturii, vorbitorul a spus : Avem în regiune un număr de 250 gospodării colective, cuprinzînd aproape 70.000 familii și o suprafață de 210.000 ha. Gospodăriile colective cuprind 62 la sută din numărul familiilor și 65 la sută din suprafața arabilă colecti- vizabilă a regiunii. Raioanele Sătu Mare și Cărei, care dau circa 60-65 la sută din producția agricolă a regiunii, sînt cu agricultura complet colectivizată.în continuare vorbitorul s-a ocupat de creșterea efectivelor de animale, creșterea producției de lapte și de lînă.La un număr însemnat de gospodării colective s-au obținut producții de peste 2000 litri lapte de fiecare vacă furajată. Gospodăria colectivă din Sighet a obținut 3.050 litri lapte de fiecare vacă furajată, iar gospodăria colectivă din Săpînța 2.700 litri.Anul acesta gospodăriile co

căpșuni, arbuști fructiferi de mare valoare, cum este coacăzul negru, care vor ridica și mai mult randamentul a- cestor pămînturi.în continuare vorbitorul s-a ocupat de problema viticulturii. Tămîioasa rOmînească de Drăgășani, Sauvignonul, Cabernetul de Sîmburești și alte soiuri de vin din regiunea noastră au dus faima țării și peste hotare. Podgoria Drăgășanilor, una dintre podgoriile mari ale țării, o putem dezvolta ca să-și dubleze suprafața, ajungînd la 11.000 ha. Noi am pus accentul pe îmbunătățirea structurii soiurilor în favoarea strugurilor de masă și a celor superiori pentru vin.Citind exemple de amenajare a unor terenuri, vorbitorul a spus printre altele : La Scornicești, colectiviștii au pornit cu mult elan la terasa- rea unor coaste, reușind să planteze pînă în prezent 42 ha, de pe care au și cules struguri din soiurile cele mai valoroase. Pină în 1965 vor planta 150 ha de vie care le va aduce venituri anuale de milioane de lei. în prezent sute de colectiviști lucrează Ia desfundarea terenului pentru cele 20 ha vie ce urmează să se planteze în primăvară. Colectiviștii au mai creat un Iac de 300.000 mc cu ajutorul căruia vor iriga 100 ha teren cultivat cu diferite plante, vor crește circa 3.000 gîște și vor obține cantități însemnate de pește. Această inițiativă s-a extins și la alte gospodării din regiune.Experiența de la Scornicești, Jîblea, Ionești, Vărsoiu, Silisteni și Mîrghia, a dovedit că în regiunea noastră se pot pune în valoare pămînturi care înainte nu produceau nimic sau aproape nimic.Terasarea pantelor a luat o mare extindere în regiune. Se ridică serios problema materialului săditor. De aceea, cerem Ministerului Agriculturii să ne lase întreg materialul săditor viticol ce se produce în regiunea noastră pentru a fi plantat în gospodăriile colective și în gospodăriile de stat. Ar fi necesar să fim sprijiniți cu credite pentru 5 gospodării colective care au început să-și organizeze producerea de material săditor. în acest fel vom putea planta pînă în anul 1965 inclusiv, 5.500 ha de vie pe terenuri în pantă, însorite și care la 3 ani după plantare vor și începe să dea roade.

lective din regiune au obținut o producție medie de 3,6 kg lînă de la fiecare oaie tunsă. De la un efectiv de 78.000 oi cu lînă fină și semifină s-a obținut o producție medie de peste 4 kg lînă de fiecare oaie tunsă. Gospodăria colectivă din satul Cămin, a obținut o producție medie de 7,7 kg lînă de la un efectiv de 243 oi, iar gospodăria colectivă din Capi eni a obținut în medie 6,7 kg lînă de la un efectiv de 486 oi. Rezultate frumoase a abținut gospodăria de stat Chereușa care de la 3000 oi a realizat în medie 8,4 kg lînă de fiecare oaie, sau gospodăria agricolă de stat din Cărei care a realizat de la 2400 oi în medie 7,9 kg lîngă de la fiecare oaie.Pentru o bună îngrijire a a- nimalelor din gospodăriile colective — a spus vorbitorul — au fost repartizați cei mai buni colectiviști. Peste 200 brigadieri și șefi de ferme au absolvit cursul de 5-10 luni, iar în acest an s-au organizat cursuri de scurtă durată de 10-12 zile la „Casa agronomului" la care au participat peste 400 lucrători din sectorul producției animale. Pentru cointeresarea materială a îngrijitorilor de animale din sectorul zootehnic se aplică retribuirea după producția obținută.Regiunea noastră dispune de circa 140.000 ha pășune naturală, care constituie o bază importantă în creșterea animalelor. Producția de masă verde însă este mult sub posibilitățile reale ale regiunii.S-au extins suprafețele însă- mînțate cU plante furajere, a- jungînd în anul 1961 la aproape 18.000 ha leguminoase, care asigură un furaj de bună calitate și contribuie la fertilizarea solului. Porumbul siloz a devenit un furai de bază în alimentația vacilor cu lapte, asi- gurîndu-se în anul 1960 — 15 

tone pe cap de Vacă furajată, iar în anul acesta cultura porumbului siloz a ocupat o suprafață de peste 5000 ha.Pentru adăpostirea vitelor s-au construit un număr de 214 grajduri de cîte 100 bovine, 146 maternități și îngrășă- tofii, 89 saivane și altele.S-au făcut construcții ieftine și trainice. Avem gospodării colective ca, de pildă, cele din comunele Beltiug, Botiz, Pir,
Cuvîntul tovarășului 

Ion Bănică, 
președintele G.A.C. din comuna Smeeni, 

regiunea PloieștiGospodăria noastră se numără printre gospodăriile tinere din raionul Buzău. La inaugurare, în noiembrie 1958, ea nu avea decît 27 familii cu 61 hectare.în prezent, numărul familiilor a crescut la 332, cu o suprafață de 1074 hectare. Cu toate că gospodăria a împlinit numai 3 ani de la constituire. prin munca harnică a colectiviștilor noștri, în frunte cu comuniștii, am obținut rezultate bune în creșterea producției agricole și dezvoltarea proprietății obșești. Dacă în anul 1960 am obținut o producție medie Ia hectar de 1.728 kg grîu. 2.327 kg porumb boabe, 19.400 kg sfeclă de zahăr și 1.300 kg floarea-soare- lui, în anul acesta producția medie la hectar a fost la grîu de 2.080 kg, la porumb de 3.880 kg boabe, la sfeclă de zahăr de 22.000 kg și Ia floa- rea-soarelui de 1.640 kg. Acea

Unsta ne-a permis să vindem statului, pe bază de contract, cantitatea de 453 tone cereale și întreaga cantitate de floarea soarelui șî sfeclă de zahăr realizate, care ne-au adus un venit de peste 700.000 lei.Dezvoltarea sectorului zootehnic a stat permanent în a- tenția noastră. în prezent gospodăria are 233 bovine, din care 60 vaci cil lapte. 900 oi, 290 porci, din care 150 contractați cu statul, șî 800 păsări. Ne-am orientat mai mult spre creșterea vacilor de lapte, a porcilor și a oilor, care ne-au adus în acest an un venit de peste 400.000 lei.Producția realizată la unele vaci este de circa 4.800 litri lapte. La oi s-a obținut o producție medie de lînă de 2.500 kg de fiecare oaie. De la fiecare scroafă s-au obținut în medie 16 purcei la două fă- tări.Aplicînd tn practică reco-
Cuvîntul tovarășului 

Mihai Dobîrtă, 
președintele G.A.C, din satul Cistei, 

regiunea HunedoaraGospodăria noastră colectivă, al cărei președinte sînt de 11 ani, este situată în bazinul po- miviticol Alba-Iulia. Pentru folosirea cît mai bună a pă- mîntului, consiliul de conducere, îndrumat de organizația de partid, și-a îndreptat atenția spre dealul „Vîrtopi", în suprafață de aproape 400 ha., folosit în trecut ca pășune. Fiind supus procesului de e- roziune și alunecărilor, terenul dădea anual o producție de cca. 300-400 kg. masă verde la hectar. Potrivit planului de organizare a teritoriului gospodăriei, noi ne-am propus ca pe acest deal să plantăm pînă în anul 1965 în mod eșalonat 60 ha cu viță de vie și 56 ha cu pomi. Pentru a stăvili și combate eroziunea solului am hotărît să plantăm via pe terase, să efectuăm plantații cu specii silvice pe cumpăna apelor și pe terenurile supuse alunecărilor, să aplicăm în complex și alte măsuri care să împiedice degradarea pămîntului.Prin munca harnică a colectiviștilor noștri, numai în anii 1960 și 1961 s-a terasat și plantat viță de Vie pe o suprafață de 12 ha., iar cu pomi am plantat 17 ha. Lucrările de amenajare a terenurilor în vederea extinderii plantațiilor se desfășoară în continuare cu mult entuziasm și cu parti- 

Mădăraș și altele în care s-au realizat construcții cheltuin- du-se între 400—600 lei de fiecare animal adăpostit.în încheiere vorbitorul a spus: Asigurăm conducerea partidului nostru că vom depune toate eforturile tn vederea ridicării muncii noastre pe o treaptă mult mai înaltă și că ne vom achita cu cinste de sarcinile puse în fața noastră.

mandăriie făcute de partid cu prilejul consfătuirii de la Constanța, am repartizat pentru fondul de bază și un anumit procent de producție in natură. în anul 1960 și în anul acesta noi am repartizat pentru fondul de bază 3 la sută din producția de grîu și porumb. Fondurile reținute au fost folosite la procurarea unui număr de 15 vaci. 35 vițele, 22 porci și la construirea unei îngrășâtorii pentru 150 de porci, a unui patul de 20 vagoane, a unui saivan pentru 1.500 oi, pentru o magazie de 30 vagoane și cumpărarea unui autocamion.La executarea construcpi- lor am folosit materiale din resurse locale.Pentru a ușura munca colectiviștilor care lucrează in sectorul zootehnic, din economiile realizate la construcții am introdus apa curentă la toate grajdurile și am însra- 

grup de delegați la consfătuire. Foto : I. CUCUde încercarea puterii lor de încolțire, arătînd colectiviști-lat linie ferată îngustă și curent electric atît în interiorul grajdului cît și afară.Noi sîntem convinși că, așa cum arată partidul, dezvol- tînd creșterea de cît mai multe animale și sporind producția lor, creăm un izvor de mari venituri pentru gospodăria colectivă și pentru fiecare colectivist. în anul 1960 valoarea zilei-muncă a fost de 41 lei, iar în acest an s-a ridicat la 48 lei. Veniturile mari ale colectiviștilor constituie un exemplu convingător pentru ceilalți țărani muncitori din comună. Numai anul acesta în gospodăria noastră au intrat peste 200 familii. Proprietatea obștească a gospodăriei noastre este în prezent de 1.540.000 Iei.Asigur consfătuirea că în scurt timp gospodăria noastră va deveni o gosptr*': ” mare și puternică.

ciparea tuturor membrilor gospodăriei noastre.După ce a subliniat preocuparea pentru extinderea speciilor și soiurilor valoroase, vorbitorul a spus : Specificul zonei în care este situată gospodăria ne-a orientat să organizăm producerea de material săditor viticol atît pentru nevoile noastre, cît și pentru livrarea de altoi pentru alte gospodării colective. A- ceastă îndeletnicire de care ne ocupăm din 1957, ne-a adus anul trecut un venit total de 750.000 lei. Anual producem între 400-500 mii vițe altoite. La început, treaba n-a mers tocmai bine, nu aveam nici experiență și nici cadre pregătite în această direcție. A- ceasta ne-a făcut să pregătim în Stațiunea experimentală Crăciunelu de Jos 47 de colectiviști pentru meseria de viticultori.Noi sîntem hotărîți ca din terenurile altădată sterpe de pe care nu luam aproape nimic să facem grădini înfloritoare care să aducă gospodăriei noastre venituri mari și care să ne dea posibilitatea de a asigura oamenilor muncii cantități tot mai mari de fructe și struguri de calitate superioară.în continuare vorbitorul s-a referit la problema creșterii animalelor. Ca urmare a aten

ției date sectorului zootehnic — a spus el — avem în prezent 200 bovine, din care 76 de vaci și 75 vițele, 242 de porci, 500 de oi și 700 păsări. Producția de lapte de la fiecare vacă furajată realizată pînă în prezent a ajuns la 2.100 litri, cu 300 litri mai mult decît în anul trecut și cu 800 mai mult ca în anul 1959.
Cuvîntul tovarășului

Alexandru flies, 
inginer agronom la G.A.C 

din comuna Salonta, regiunea CrișanaLa începutul anului 1960, cînd s-a înființat gospodăria noastră colectivă din comuna Salonta, am socotit că e de datoria mea de comunist să cer comitetului raional de partid și comitetului executiv al sfatului popular raional ca să fiu trimis să lucrez în cadrul acestei tinere unități a- gricole socialiste, mai ales că eram din partea locului și deci cunoșteam condițiile pedoclimatice și posibilitățile ei de dezvoltare economică, cunoșteam oamenii și hărnicia lor.Prima grijă a fost sâ dau un ajutor la întocmirea planului anual de producție, stabilind împreună cu consiliul de conducere al gospodăriei cifre mobilizatoare, pe deplin posibile de realizat în condițiile muncii unite, cu mijloace mecanizate, pe ogoare fără haturi, precum și măsurile •.ehnico-organizatorice menite să ducă la îndeplinirea prevederilor de plan.în campania de primăvară m-am ocupat în mod deosebit de selecționarea semințelor și 

lor însemnătatea acestor lucrări în sporirea recoltei la
Cuvîntul tovarășului 
Marin Segărceanu, 

președintele G.A.C. din comuna Rastu, 
regiunea OlteniaLa această consfătuire organizată din inițiativa conducerii partidului nostru drag, aș vrea să vorbesc despre dezvoltarea sectorului zootehnic în gospodăria noastră colectivă. In munca de consolidare economică a gospodăriei ne-am convins cît de prețioasă este indicația partidului cu privire la dezvoltarea creșterii animalelor proprietate obștească. De aceea, colectiviștii noștri și-au pus Ia inimă dezvoltarea acestui sector. Dar să nu credeți că de la început lucrurile au mers așa ca pe roate. Unii colectiviști susțineau că sectorul zootehnic n-ar fi, chipurile, rentabil. De aceea, la sfîrșitul a- nului 1959, gospodăria noastră avea în proprietate obștească numai 70 vaci, 19 scroafe și 886 oi.Desfășurind o largă muncă politică, bazată pe argumente convingătoare, pe calcule concrete, făcute cu creionul pe hîrtie, comuniștii au reușit să demonstreze întregii mase de colectiviști că dezvoltarea creșterii animalelor și sporirea producției acestora este în interesul întăririi gospodăriei, în interesul fiecărui colectivist în parte. Dacă în 1959, mai erau colectiviști care șovăiau atunci cînd era vorba de dezvoltarea sectorului zootehnic, anul acesta toți colectiviștii au hotărit In adunarea generală ca efectivul de animale să sporească cu încă 40 vaci cu lapte și 120 juninci. Așa am ajuns să avem la sfîrșitul anului. In proprietate obștească, 1.059 taurine din care 487 vaci și juninci, 3.212 ovine, din care 2.000 oi cu lînă fină și semifină, 912 porcine, din care 125 scroafe și 5.460 păsări. Acum încărcătura de animale la 100 ha a ajuns la

în încheiere vorbitorul a spus: Ne angajăm în fața partidului nostru să luptăm cu toată hotărîrea pentru dezvoltarea pe mai departe a gospodăriei colective pentru creșterea necontenită a producției vegetale și animale, în vederea îndeplinirii sarcinilor ce ne revin din documentele celui de-al III-lea Congres al P.M.R.

hectar. îndată ce s-a despri- măvărat am îndrumat brigadierii de cîmp să treacă grabnic la grăparea ogoarelor.în perioada întreținerii culturilor am urmărit permanent și amănunțit calitatea lucrărilor. pentru a asigura o densitate corespunzătoare a plantelor la hectar. Acolo unde a fost cazul, de exemplu la brigada a IlI-a, văzînd că unii colectiviști nu prășesc porumbul și sfecla de zahăr cum trebuie, brigadierul a trebuit să ia măsuri pentru refacerea lucrărilor. La prima adunare generală am ridicat a- ceastă problemă, arătînd ce pagube se produc dacă se lucrează de mîntuială. Aceasta a dus la întărirea simțului da răspundere al colectiviștilor pentru efectuarea lucrărilor la timp șî în bune condiții agrotehnice.Cînd a venit vremea secerișului, tot într-o adunare generală, am demonstrat prin calcule necesitatea prinderii momentului coacerii în pîrgă a griului, stabilind apoi împreună cu brigadierii eșalonarea recoltării pe fiecare parcelă cu ajutorul secerătorilor-legă- tori. Strădania depusă de noi s-a concretizat în recoltele obținute. Cu toate că vremea a fost secetoasă prin părțile noastre, am reușit să realizăm producții cu 600 kg de grîu și 753 kg de porumb boabe la ha mai mari decît întovărășirile agricole din jur. Toate acestea au constituit un puternic argument în munca politică de convingere care s-a desfășurat în rîndul țăranilor întovărășiți, ceea ce a făcut ca la începutul acestei luni agricultura din raza Salontei lă fie complet colectivizată.Referindu-se la sectorul zootehnic, vobitorul a spus printre altele: Cînd s-a pus problema introducerii în gospodăria noastră a rasei de porci Marele Alb, s-au ridicat obiecții din partea unor membri ai consiliului de conducere, deoarece ta r*xmul ouați J intrase în tradiție creșterea porcilor din rasa Mangalița. Noi am explicat superioritatea rasei Marele Alb față de Mangalița, care constă în prolificitatea mai mare și creșterea rapidă în greutate. Astăzi, colectiviștii noștri se mîndresccu ferma de porcine compusă numai din exemplare din a- ceastă rasă. Recent am fnche- iat un contract cu statul pentru îngrășarea a 700 de porci in anul 1962.

15 vaci și Juninci, 100 oi, 4 scroafe și 320 păsări.Organizația de partid și consiliul de conducere au hotărît ca munca de îngrijitori sa fie încredințată celor mai destoinici colectiviști și colectiviste, oameni cu dragoste și pasiune față de această muncă, care au dovedit că sînt dornici să-și însușească și să aplice metodele zootehnice înaintate.Pentru hrana animalelor am asigurat o puternică bază furajeră. Am îflsilozat în total 550 vagoane porumb siloz, revenind 10 tone de fiecare vacă și 0,5 tone de fiecare oaie și scroafă. De asemenea, am mai procurat 200 vagoane de borhot de la Fabrica de zahăr Livezi-Podari, cu care gospodăria noastră a contractat și livrat sfeclă de zahăr de pe 400 ha. Avem suficiente cantități de fibroase și concentrate, așa că vom putea îndeplini planul la producția animală.în acest an noi am contractat și vîndut statului 2.500 hl lapte de vacă, 602 hl lapte de oaie, 5 tone lînă, 90.000 ouă, 325 porci grași și 95 capete tineret taurin mascul la o greutate medie de peste 300 kg. Veniturile realizate în a- cest an numai din sectorul zootehnic se ridică la suma de 1.600.000 let Creșterea producției agricole și valorificarea prin contractări a unor cantități tot mai mari de grîu, porumb, lapte, carne, lînă etc. au determinat sporirea veniturilor colectiviștilor. Valoarea unei zile-muncă însumează anul acesta peste 32 lei.Not tovarăși, sîntem hotărîți să îndeplinim cu cinste sarcinile ce ne revin din hotă- rîrile partidului, să muncim cu și mai multă rîvnă pentru dezvoltarea gospodăriei noas
tre colective.

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Irimia, 

președintele G.A.C. din comuna Bucecea, 
regiunea SuceavaGospodăria noastră a luat ființă Ia 24 ianuarie 1960 și în prezent cuprinde întreaga comună, adică 2.100 hectare teren agricol. O ramură importantă de producție în gospodăria noastră este creșterea animalelor. Deși tînără, gospodăria noastră are un sector Zootehnic dezvoltat, care cuprinde 402 bovine, din care 202 vaci și juninci, 310 porcine, din care 33 scroafe, 550 ovine, din care 430 oi mame. Baza hrăni- rii pentru animalele noastre în perioada de stabulație o constituie porumbul siloz, borhotul de la Fabrica de zahăr Bucecea, fînurile naturale și cultivate, strujenii și paiele tocate, pleava, la care se adaugă și Concentrate. Gospodăria noastră are 157 hectare pășune naturală, 120 hectare finețe și 120 hectare cultivate cu trifoi și lucerna. Am acordat o atenție deosebită îmbunătățirii pășunilor, pentru a obține producții mari de masă verde la hectar necesare în perioada de vară.Cele 120 hectare fînețe au fost grăpate în primăvară, iar pe unele suprafețe mai slab productive am împrăștiat bălegar de oaie și unele cantități de îngrășăminte chimice. Aceasta a făcut să obținem cîte 4.800 kg fîn uscat la hectar. Pe pășune am împrăștiat o mare cantitate de urină provenită de Ia animalele gospodăriei și care s-a dat în proporție de unu la trei cu apă. Am practicat în mod organizat tîrlirea pășunii, atît cu oile, cît și cu bovinele. Pășunea a fost grăpată, curățată de mușuroaie și în repetate rinduri de spini. Pe o suprafață de 68 ha am făcut irigarea prin aspersiune cu apă provenită dintr-un iaz. De pe această suprafață s-a realizat peste 10.000 kg masă verde la hectar.Pășunatul a fost făcut rațional pe parcele, foloslndu.ne

Cuvîntul tovarășului 
Niculae Gaidagiu, 

președintele G.A.C. din comuna Topalu, 
regiunea DobrogeaGospodăria colectivă din Topalu, așezată pe malul Dunării are 600 taurine, 1.200 porci, 10.000 păsări, 12.000 oi și un fond de bază de 10.000.000 lei.Problema despre care vreau sâ vorbesc se referă la creț- tsrsa oitOT. Japtul ci gospoic- ria noastră are condiții natu- rale dintre cele mai bune pentru creșterea oilor, adunarea generală a hotărît extinderea acestei ramuri. Așa de exemplu, la terminarea colectivizării în anul 1957 gospodăria avea 5.000 de capete, iar în prezent are 12.000, ceea ce înseamnă 250 de oi la suta de hectare.Consiliul de conducere, cu sprijinul organizației de partid, a început să se preocupe și de îmbunătățirea raselor de oi care pînă atunci dădeau numai 1,800-1,900 kg. de lînă pe cap de oaie tunsă. Pentru aceasta, noi am procurat de Ia Stațiunea experimentală zootehnică Palas, 30 berbeci de rasă merinos și am creat primele efective de oi cu lînă fină. La aceste oi, ciobanii noștri au asigurat o îngrijire mai bună, le-au dat furaje de calitate și, ca urmare, și producția de lînă a crescut. Așa de pildă, la primul cîrd de oi cu lînă fină s-a obținut cîte 3-3,200 kg. lînă, adică cu 1-1,200 kg. mai mult decît la oile țigăi. Aceasta a adus gospodăriei un venit în plus de aproape 70.000 lei. Colectiviștii văzînd avantajele creșterii oilor cu lînă fină au privit cu încredere măsura luată pentru îmbunătățirea calității oilor și atunci cînd ni s-a recomandat să aplicăm metode noi și îndeosebi însămînțările artificiale, nu a fost nevoie de prea multă muncă de lămurire. Noi considerăm că a- ceastă metodă de ameliorare a oilor, este foarte bună și ea poate duce în scurt timp ca tot efectivul de oi să fie îmbunătățit astfel ca să contribuim în măsură mult mai mare, așa cum spunea tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej în raportul la Plenara din 30 iunie-1 iulie a.c., la acoperirea nevoilor de lînă fină și semifină ale industriei și lichidarea importului în 1962 la acest produs. Așa de exemplu, în acest an toate cele 8.400 de oi mame au fost însămînțate artificial, în această privință au fost folosiți berbeci pepinieri cara dau între 10-20 kg. lînă.

Cuvîntul tovarășului 
Teodor Maghiar, 

președintele G.A.C. din comuna Mădăraș, 
regiunea CrișanaGospodăria noastră a luat ființă după cîteva luni de la istorica Plenară din 3—5 martie 1949, cu 240 de familii și o suprafață de 730 ha teren agricol. Rezultatele obținute pe parcursul anilor au constituit un exemplu convingător pentru toți țăranii muncitori din comuna Mădăraș : la 17 ianuarie 1958 s-a terminat colectivizarea comunei. în prezent gospodăria noastră cuprinde 360 familii și are 1.606 hectare.Vorbitorul a arătat că pentru întărirea gospodăriei și 

de păstor electric. Pentru a evita degradarea pășunilor, am oprit pășunatul pe timp ploios, asigurînd animalelor în acest timp masă verde de pe o suprafață de 7 ha cultivată în acest scop cu borceag și lucerna. Cu asemenea furajare sectorul nostru zootehnic, deși tînăr, ne-a dat o producție mare și ne-a adus venituri însemnate în acest an. Astfel, producția de lapte de la cela 161 vaci, pînă la 15 decembrie, este de 2.500 litri pe cap de vacă furajată.Pentru a asigura baza furajeră, în afară de porumbul siloz și fînurile cultivate pe suprafețe care să ne asigure cantitatea necesară, vom da în continuare atenție îmbunătățirii pășunilor și fînețelor naturale.tn munca noastră avem și unele greutăți, și consider necesar să le arăt aici în consfătuire. Pentru aplicarea mecanizării în grajduri noi nu am găsit în toată regiunea Suceava linie de decovil șl vagone- te. Nu găsim nici biberoane! • atît de necesare pentru alăptarea vițeilor. De asemenea sa simte nevoie de cisterne de diferite mărimi, cu ajutorul cărora să putem transporta urina la cîmp. Am dori să fim aprovizionați și cu mașini speciale cu ajutorul cărora să putem încărca, descărca și împrăștia gunoiul de grajd, avînd în vedere creșterea cantităților pe măsura creșterii efectivului de animale.In încheiere vorbitorul a spus : îmi exprim bucuria și mulțumirea pentru faptul că am putut lua parte la această consfătuire, unde am învățat mult din experiența altor gospodării agricole colective, întors acasă mă voi strădui să mobilizez cu sprijinul organizației de partid pe toți colectiviștii la realizarea și depășirea sarcinilor ce ne stau în față.

Anul acesta de la oile ameliorate, noi am obținut în medie cîte 3,700 kg. lînă și ne-am propus ca în 1962 pe întreaga turmă de 12.000 capete, să obținem în medie cel puțin 3 kg- iar de la 5000 oi ameliorate sâ te »±acite 5 kg. îîr-ăIn continuare rorbitcrul a subliniat importanța pe ca.-» o are alegerea ciobanilor i_- rîndurile colectiviștilor care îngrijesc de oi cu dragori, permanentizarea și cointeresarea lor în sporirea producției și furajarea rațională at.’t în mărirea numărului de oi. în îmbunătățirea lor e!t și în creșterea producției de lînă și lapte. Vorbitorul a arătat apoi că din 2.500.000 lei venit din sectorul zootehnic, 1.600.000 lei provin din creșterea oilor.Numai în acest an noi am vîndut statului pe bază de contract întreaga producție de 25.000 kg. lînă, aducînd gospodăriei un venit mare. Producția medie de lapte pe cap de oaie a fost de 38 litri, ceea ce ne-a permis să vindem statului 170.000 litri, a- ducînd un venit de 430.000 lei. Noi ne-am propus ca în anul 1962 să avem un efectiv de 16.500 oi și să îmbunătățim în mod permanent calitatea linei.Aș vrea să vă spun cîteva cuvinte și despre batali. Noi ne-am convins că dacă vom bataliza berbecuții tineri și chiar berbecii, în loc să-i sacrificăm, vom obține cantități însemnate de lînă fină și semifină cît și carne.în acest an, avem 600 capete, dar acest număr este prea mic față de posibilitățile noastre. De aceea, noi ne-am propus ca în anul 1962 să creștem cel puțin 2.500 batali, de Ia care vrem să obținem în medie 5-6 kilograme lînă pe cap de batal, așa cum de altfel se arată și în documentele Plenarei C.C. din 30 iunie-1 iulie 1961.După socotelile noastre, de la cei 2.500 batali pe care îi vom crește, vom obține cam 12-13 tone lînă fină anual.De la oile care le avem în gospodărie, în anul viitor noi vom vinde statului pe bază de contract peste trei vagoane lînă de bună calitate și 200.000 litri lapte și vom realiza un venit de peste 2.300.000 lei 

sporirea producției vegetale și animale s-a acordat o atenție deosebită organizării tuturor colectiviștilor în brigăzi, echipe, ferme, statornicirii lor ani de-a rîndul pe aceleași suprafețe de teren și ferme zootehnice, ridicării nivelului lor de cunoștințe agro-zootehnice, precum și asigurării condițiilor necesare permanentizării brigăzii de tractoare.Toți acești factori. Ia care «e adaugă grija pentru semâ.
(Continuare tn pag. a S-a



Lucrările Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști
(Urmare din pag. a Il-aj natul la timp, folosirea celor mai bune soiuri și hibrizi dubli, buna întreținere a culturilor au făcut să crească an de an producția la hectar. Am reușit astfel să vindem statului cantități tot mai mari de produse pe bază de contracte. Numai în acest an, am valorificat 170 tone grîu, 190 tone porumb și 53 tone floarea-soarelui.O experiență bună a dobândit gospodăria în ultimii ani în legumicultura, cele 8 hectare cultivate cu roșii și castraveți timpurii și alte legume adu- rfnd în anul 1961 un venit total de 830.150 lei.In continuare vorbitorul a arătat că învățămintele desprinse din Consfătuirea de la Constanța din anul 1958, indicațiile și ajutorul primit din partea partidului și statului, munca desfășurată cu mai multă pricepere și hotărîre au dus la realizări însemnate in dezvoltarea sectorului zootehnic. în prezent, gospodăria are 575 taurine, 1.202 porcine și 1.650 ovine. în acest an au fost crescute peste 8.000 păsări. O dată cu dezvoltarea sectorului zootehnic a crescut și producția animalieră. De exemplu, dacă în 1958 a- veam doar 56 de vaci, cu o producție medie de numai 1.574 litri lapte, am ajuns astăzi să obținem de la cele 200 de vaci în medie peste 2.376 litri lapte pe cap de vacă furajată. Gospodăria a valorificat în acest an, pe bază de contracte: 320.000 litri lapte, 500 porci grași, 100 taurine îngrășate, 6.700 kg lînă, pește și alte produse. Veniturile obținute din sectorul zootehnic se ridică la 1.823.470 lei, reprezentând 47 la sută din venitul total al gospodăriei.Analizînd condițiile și posibilitățile de care dispune gospodăria noastră colectivă, organizația de partid și consiliul de conducere m-au însărcinat să spun aici, în cadrul consfătuirii, că vom depune toată străduința și priceperea pentru a da un puternic avînt creșterii animalelor de producție spre a avea în 1962 la suta

Cuvîntul tovarășului 
inginer Mircea Ceaușescu, 
directorul G.A.S. Căteasca, regiunea ArgeșGospodăria de stat Căteas- ca este amplasată pe un sti podzolic cu un regim de precipitații de circa 400 ml repartizat complet naunifcrm. cu o perioadă de secetă excesivă in perioada mai—octombrie. Datorită acestui fapt, producțiile erau mici. Astfel cu cîțiva ani in urmă producțiile medii la hectar obținute au fost destul de mici atît la grîu, cît și la porumb.în toamna anului 1960. consiliul gospodăriei, la indicația comitetului regional de partid, după o analiză profundă a- supra cauzelor care făceau ca producțiile să fie mid, a constatat că 93 la sută din suprafața gospodăriei este a- cidă și puternic acidă, iar stratul fertil era subțire numai de 15—20 cm.S-a mai constatat, de asemenea. că deși au fost administrate cantități mari de îngrășăminte datorită acidității ridicate a solului, echilibrul de elemente fertilizante nu putea să aibă loc șl sporurile de recoltă rezultate nu erau economice. Se administrase foarte puțin gunoi de grajd deoarece efectivul de animale era mic, încărcătura fiind sub 10 bovine la 100 ha.Consiliul gospodăriei și-a îndreptat activitatea spre corectarea acidității solului. Astfel. în august 1960, a fost începută acțiunea de amendare. S-au transportat din primul an 7.000 tone spumă de var de la Fabrica de zahăr Chiti- la. Administrîndu-se 5—6 tone la hă, am reușit să dăm a- mendamente calcaroase pe cca. 1.000 ha terenuri care au fost cultivate astfel; 600 ha cu grîu, 100 ha cu porumb și 300 ha cu mazăre. Respectînd indicațiile consfătuirii grîului din 11—12 august 1960, am dat spre completare 300—400 kg superfosfat și 100 kg azotat la hectar. Aplicînd regu- 

Participanji la Consfătuire
Vă prezentăm din nou clteva din chipurile de tineri fruntași pe care i-am Intîlnit la marea consfătuire a țăranilor colectiviști.

CRISTEA PETREeste tractorist la S.M.T. Surduc. Lucrează cu tractorul de 7 ani pe terenurile gospodăriilor colective, în așa lei încît acum a primit Medalia Muncii-

MARIA OSORHIAN o tînără brigadieră legumicolă de la gospodăria colectivă „Petofi Sandor" dtn comuna Vizeș, raionul Gherla.

de hectare - 40 taurine din care 22 vaci, - 125 porcine, - 163 ovine. începînd din anul 1962 vom crește 10.000 găini ouătoare, iar în 1963 numărul păsărilor se va ridica la 14.000-15.000.Mergînd pe calea dezvoltării multilaterale, a sporirii producției vegetale și animale, arh reușit să ridicăm valoarea fondului de bază la 5.810.000 lei, revenind la suta de hectare cite 409.747 lei. A crescut totodată valoarea zilei-muncă și nivelul de trai al membrilor gospodăriei noastre colective. Dacă la înființarea gospodăriei mai mult de jumătate din casele lor erau case de pămînt, acoperite cu paie sau trestie, astăzi comuna noastră are cu totul altă înfățișare — s-au construit 262 case noi. iar celelalte au fost renovate. Toate casele sînt radiofi- cate. 146 copii ai colectiviștilor au urmat diferite școli medii, profesionale șl facultăți.Vorbitorul a propus ca S-M.T.-urile, în special în raionul Salonta, să fie dotate cu tractoare D. T. mai puternice, pe șenile, corespunzătoare lucrului pe terenuri grele cu multă lăcoviște. De asemenea, să se studieze problema școlarizării unor cadre de care au nevoie gospodăriile colective: fierari, zidari, dulgheri, șoferi.El a cerut sprijinul Ministerului Agriculturii și al oamenilor de știință pentru ameliorarea săraturilor din raion cu amendamentele care se vor considera necesare.Mulțumind călduros pentru înalta distincție ce i-a fost a- cordată, titlul de Erou a! Muncii Socialiste, tovarășul Teodor Maghiar a spus :Asigur Comitetul Central al partidului nostru drag, personal pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, că voi munci cu mai multă abnegație, fără preget, pentru traducerea în viață a hotărârilor Congresului al Ill-lea al P.M.R., pentru ridicarea tuturor gospodăriilor din regiunea noastră la nivelul sarcinilor puse de partid și guvern.

gospodăria de stat Căteasca a înregistrat în 1961 O producție de 2.000 kg grîu la ha și a- proape X5CO ke porumb la ha. o cantitate dublă față de perioada anilor anteriori, deși condițiile climatice ale acestui an au fost sub nivelul anilor menționați.Bazați pe experiența căpătată anul acesta am transportat 8.012 tone spumă de var reușind să amendamentăm ir total 1.8» ha. ceea ce reprezintă 80 la sută din suprafața gospodăriei noastre.Din experiența noastră au învățat și colectiviștii din comunele care prin aceleași metode au reușit să realizeze sporuri însemnate de recolte. Astfel, cele două G-A.C. din comuna Căteasca. care n-au realizat nici cînd o producție mai mare de 700 kg grîu la ha, în acest an au recoltat 1.450 kg grîu și peste 1.800 kg porumb boabe la hectar. A- ceasta dovedește că solurile podzolice socotite altădată ca slab productive pot să producă mult, chiar foarte mult, cînd sînt lucrate după regulile agrotehnice înaintate.După ce s-a ocupat de creșterea sectorului zootehnic, vorbitorul a trecut la unele probleme privind avicultura. Gospodăria noastră a crescut în anul 1959 circa 15.000 păsări de la care s-au înregistrat pierderi de 15 la sută. Anali- zîndu-se cauzele acestor pierderi s-au luat o serie de măsuri pentru înlăturarea lipsurilor, și în primul rînd pentru calificarea oamenilor. Anul a- cesta, noi am crescut un număr de 58.800 păsări, o încărcătură de 3.250 păsări, ceea ce înseamnă peste 3.000 kg carne la suta de hectare. Puii nu se produc la noi în gospodărie Sînt luați ca și altă dată de la diferite incubatoare din țară la vîrsta de o zi.

Pentru îngrijirea mai bună a puilor am procedat la electrificarea puiemițelor, la introducerea lămpilor infraroșii, care numai prin înlăturarea consumului de lemne a adus mari economii. A fost creată baza furajeră complexă care să asigure necesarul de elemente nutritive. Iar pentru perioada de iarnă am însilozat 40 tone morcov și 25 tone varză.Sporul de creștere realizat la pui în acest an este de 13 grame la zi față de 8 grame cît a fost planificat. Acest lucru a făcut posibil ca puii să fie livrați la peste 800 grame cu 15 zile mai devreme
Cuvîntul tovarășului 

Daniel Roth, 
președintele G. A. C. din comuna Sona, 

regiunea Mureș-Autonomă MaghiarăLa început, numărul de animale pe care-1 deținea gospodăria noastră era destul de mic și nu puteam contracta prea multe produse cu statul Ne-am dat seama că numai din producția vegetală nu putem obține venituri mari ca să avem posibilitatea să repartizăm cu regularitate avansuri bănești lunare colectiviștilor. De aceea am hotărît să creștem continuu numărul de animale și să mărim producția acestora. în prezent avem 317 bovine, din care 145 vaci și juninti montate, revenind 46,4 bovine, din care 21,2 vaci eu lapte la suta de hectare. A crescut și numărul porcinelor Ia 354 capete din care 55 scroafe, al ovinelor la 529 capete, însă al păsărilor abia la 827. Astfel am putut livra în 1961 către stat pe bază de contract 150 porci în jurul a 100 kg fiecare, 38 bovine (mîn. zați și vaci reformate), 30 oi, 1160 hl lapte de vacă, 93 hi lapte de oaie, 661 kg lină și 33.000 ouă. In felul acesta gospodăria a obținut un venit de 428.850 lei, ceea ce reprezintă 23,6 la sută din totalul veniturilor bănești ale gospodăriei.Pentru 1962 gospodăria noastră a contractat și mai multe produse animaliere ceea ce ne va permite ca în anul viitor să repartizăm colectiviștilor și mai mulți bani Ia ziua-muncă.S-a dovedit foarte rentabilă valorificarea prin contractări a porcilor la o greutate în jurul a 90-100 de kg. De ce? Pentru că pînă la această greutate porcii consumă mai puțin concentratele și mai mult re- zidurile ca: zer. borhot și se înregistrează totodată o creștere zilnică mai mare în greutate. Astfel, kilogramul de carne de porc se obține la un preț de cost tot mai mic. De aceea, noi am hotărît ca toți purceii să fie crescuți pentru ingrfșare și să nu mai fie valorificați tind sînt prea mici. Totodată, ne-am convins că valorificarea bovinelor este mai rentabilă începînd de la greutatea de 300 kg în sus.Din discuțiile purtate aid mi-am dat seama ce mare im-
Cuvîntul tovarășei 

Maria Costică,
Îngrijitoare de păsări la G.A.G 

din comuna Beșenova Nouă, regiunea BanatLa consfătuirea noastră am văzut că printre celelalte probleme un accent deosebit se pune și pe creșterea păsărilor, pentru a avea în anii viitori mai multă carne, mai multe ouă și mai ieftine. Pînă acum doi ani am muncit la culturile de cîmp. La recomandarea consiliului de conducere, a comisiei de femei și a organizației U.T.M. din gospodărie am fost trimisă la Timișoara la un curs de perfecționare în creșterea păsărilor. După școală, am luat în primire 3.000 de pui. Vă spun foarte sincer că la început n-am fost sigură că am să pot îngriji acești pui.împărtășind experiența sa. Vorbitoarea a subliniat că pentru a se obține rezultate bune în creșterea puilor de la incubator este necesar să se dea

LEAUA IFRIMeste brigadier de cîmp la G.A.C. „Steaua Roșie" din comuna Puiești, regiunea Ploiești.

In anul viitor vom crește 90.000 de pui cu 35.000 de pui mai mulți ca în anul acesta, totodată ajungînd Ia un efectiv matcă de 10.000 găini. Ba- zîndu-ne pe experiența noastră și pe posibilitățile de care dispunem vom livra în anul 1962 pui la greutate de peste 800 gr, la vîrsta de 60 de sile în loc de 90 de zile cît efa prevăzut, reducînd în același timp cu mult prețul de cost.Consiliul gospodăriei de stat Căteasca va căuta și pe mai departe să găsească noi reserve în vederea întăririi e- conbmice a gospodăriei.

portantă are creșterea păsărilor pentru aprovizionarea cu carne și ouă a centrelor muncitorești și a orașelor. Gospodăria noastră a folosit pînă a- cum în mică măsură posibilitățile mari pe care le are în această direcție:Deoarece noi sîntem în a- propiere de oraș, iar creșterea păsărilor este destul de ușoară față de celelalte ramuri ale zootehniei, ne-am propus ca pentru anul 1962 să creșteri un număr de 3.000 păsări. După întoarcerea mea în gospodărie vom discuta posibilitățile de a crește și mai mult de 3.000 păsări.Referindu-se Ia sistemul actual de contractări, vorbitorul a spus : Aș propune să se studieze posibilitatea creării unui singur organ care să se ocupe de contractarea tuturor produselor. Aceasta ar ușura munca și ar duce la o planificare mai judicioasă a dezvoltării diferitelor ramuri ale gospodăriei. Aș mai avea o propunere. Să se studieze posibilitatea ca în gospodăriile agricole colective mari, care cresc un număr mare de animale. să se dea posibilitatea procurării de separatoare, pentru ca în acest fel o pane din lapte să fie prelucrat în cadrul gospodăriei și să se predea la I.C.I.L. Smântână. A- ceasta pentru a se putea asigura o cantitate oarecare de lapte degresat atît de necesar creșterii vițeilor, purceilor și chiar a puilor. Bine înțeles cantitatea de lapte ce urmează a fi prelucrată în gospodăria colectivă să fie astfel stabilită încît nici planul I.C.I.L. să nu sufere, iar gospodăria colectivă să poată și ea crește un număr mai mare de animale.In încheiere, vreau să vă a- slgur că membrii gospodărie! agricole colective din Sona. învățînd din experiența acestei consfătuiri, eu ajutorul permanent «I organizației ăe partid, vor munci eu tot elanul pentru dezvoltarea continuă a producției agricole vegetale și animale.

puilor o hrană variată, e» multă verdeață, să se asigure timp de 3 săptămîni ta puier- niță o temperatură constantă ziua și noaptea, să se aerisească și să se mențină curățenia, iar cînd puii sînt scoși afară să fie obișnuiți treptat și întotdeauna să fie feriți de ploaie.Astfel ta anul 1960 am crescut 3.000 de pui, în anul acesta am crescut 4.000. Din pui: valorificați la cooperativă și pe piață la greutatea de 8—900 grame, în anul acesta gospodăria a obținut un venit însemnat.Vreau să arăt că conducerea gospodăriei noastre nu s-a orientat bine atunci cînd a valorificat toți puii lăsînd numai 850 găini pentru matcă. Această situație a fost analizată în adunarea generală și

VOINEA MANDICAeste șeta unei echipe viticole la gospodăria colectiva din Popești, raionul Focșani. Echipa ei a obținut o producție de 7.500 kg- struguri la hectar. Și aceasta nu este o producție mică. 

s-a hotărît că începînd cu anul 1962 să creștem 6.000 păsări, din care 3.000 găini ouătoare.Intrucît sînt utemistă, vreau să arăt că la înfăptuirea realizărilor obținute în G.A.C. o contribuție însemnată au adus-o și tinerii colectiviști. Organizația U.T.M. a gospodăriei, îndrumată în permanență de organizația de partid, i-a mobilizat pe tineri la o muncă sîrguincioasă în toate sectoarele pentru creșterea producției, a veniturilor și a a- verii noastre obștești. Tinerii din gospodăria noastră au întreprins multe acțiuni cu care se pot mîndri. Iată un exemplu : acum cînd gospodăria noastră și-a propus să obțină de pe o suprafață de 260 hectare o producție de cel puțin 5.000 kg porumb boabe Ia hectar, tinerii noștri au transpor-
Cuvîntul tovarășului 

Ion Stanciu,
președintele G.A.C. din 

regiuneaîncă din primii ani de Ia constituire, organizația de bază a gospodăriei noastre a îndrumat consiliul și pe ceilalți colectiviști spre dezvoltarea proprietății obștești a gospodăriei, ca pîrghie principală pentru realizarea de venituri cît mai mari și creșterea nivelului de trai al colectiviștilor.Colectiviștii noștri s-au convins de însemnătatea celor a- rătate de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Consfătuirea de la Constanța în legătură eu dezvoltarea fondului de bază: „Cînd vine vremea împărțirii veniturilor, colectiviștii trebuie să se gândească la viitor și, ca buni gospodari, să nu împartă pe zile-muncă toate produsele și toți banii, ci să repartizeze pentru creșterea avutului obștesc coteie prevăzute de statut*. Noi am ținut seama de această indicație și sîntem bucuroși de roadele dobînditeVenitul total se ridică în acest an la 3.600.000 lei, sumă ce depășește cu 370.000 lei venitul prevăzut la începutul a- nului în bugetul gospodăriei. Acest lucru ne-a permis să reținem pentru dezvoltarea proprietății obștești suma de 600.000 lei, folosind în mai mică măsură creditele acordate de stat. In prezent fondul de bază al gospodăriei a crescut la 2.930.000 lei.Cum au fost posibile toate acestea ?Pentru a pom de la început pe un drum sigur no: ne-am orientat spre dezvoltarea in gospodărie a ramurilor agricole cele mai rentabile și mai potrivite condițiilor ce climă și sol din raionul nostru, grîu porumb, plante tehnice, sfeclă de zahăr, floarea- soarelui. Orientarea noastra s-a dovedit a fi justă, intrucît numai de la cereale și plante
Cuvîntul tovarășului 

Bucur Șchiopu, 
adjunct al ministrului AgriculturiiCa urmare a măsurilor luate de partid în vederea industrializării socialiste a țării a dezvoltării intr-un ritm accelerat a industriei constructoare de mașini, industria a livrat an de an tot mai multe tractoare și combine și alte mașini agricole gospodăriilor agricole de stat. Pe ogoarele gospodăriilor agricole de stat lucrează 17.000 tractoare și peste 10.000 combine cu un nivel tehnic ridicat, față de 7.300 tractoare și 1.200 combine e- xistente în anul 1956.Vorbitorul a arătat apei realizările obținute an de an in G.A.S., în creșterea producției de grîu și porumb, prin mărirea suprafețelor cultivate cu 60 la sută și prin sporirea

USCAT SIMIONunul din vorbitorii la Consfătuire care a raportat aici oîteva din succesele lui deosebite în munca de îngrijitor la vacile de lapte ale gospodăriei colective din Clinic, regiunea Hunedoara. 

tat și împrăștiat pe timp întreaga cantitate de gunoi de grajd necesară acestei suprafețe.Așa cum ne învață partidul nostru, organizația U.T.M. din gospodărie trebuie să trimită pe cei mai buni tineri să lucreze în sectorul zootehnic ca îngrijitori de animale, să le dezvolte dragostea și interesul pentru această frumoasă meserie de crescător de animale.Eu mulțumesc partidului și Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, pentru că, deși tînără, mi s-a apreciat activitatea mea, fiind decorată cu Medalia Muncii. A- ceasta va constitui un imbold în muncă atît pentru mine, cît și pentru ceilalți tineri și colectiviști mai vîrstnici din gospodăria noastră.

comuna Baba Ana, 
Ploieștitehnice am realizat un venit de 2.100.000 iei.Dezvoltarea sectorului legumicol la 30 hectare ne-a adus un venit de 550.000 lei iar sectorul zootehnic. care a sporit an de an, ne-a răsplătit cu un venit de 560.000 iei. Aici majoritatea veniturilor le-am obținut din livrarea pe bază de contract a laptelui de vacă. Producția medie de lapte pe cap de vacă furajată este de peste 2.000 litri.Vinzarea strugurilor și valorificarea producției de la școala de viță ne-a adus un venit de 300.000 lei.Alături de saivanele pentru oi și grajdul pentru vaci existente am construit încă un grajd pentru 80 vad și un grajd tip stabulație liberă pentru tineretul bovin, un saivan pentru 500 oi.Din fondurile proprii prevăzute pentru dezvoltarea a- vutului obștesc am mai construit o cramă de 30 vagoane capacitate și un garaj pentru 3 mașini. în care adăpostim deocamdată cele două autocamioane, proprietatea gospodărieiPentru anul viitor eonsiliz' a prevăzut amenajarea locului de percare a brigăzii permanente de tractoare ce deservește gospodina, construirea de dormitoare pentru mecanizatori. Vom organiza astfel o brigadă de tractoare permanentă, modei, pentru întregul raion.Pentru mina consfătuirea fruntașilor din agricultură constituie un prilej minuna: de a învăța din metodele și experiența altor gospodării colective. Asigur consfătuirea că reîntors in gospodăria colectivă voi explica pe larg tuturor colectiviștiior cele învățate aid, spre a Ie fotoei la întărirea în eontiruar* a gospodăriei noastre.

producției medii la ha eu 49 la sută.Progrese însemnate s-au obținut și in sectorul creșterii animalelor. In 1961 producția totală de lapte a fost cu 426 la sută mai mare decit în 1956. Numărul gospodăriilor de stat care realizează in a- cest an producții de 4.000 litri lapte pe cap de vacă furajată, este de 4 ori mai mare deci: cel din anul 1960. Producția totală de came de porc a crescut în perioada anilor 1956—1961 de peste 9 ori, iar cea de lină de 23 ortToate aceste realizări au fost posibile datorită aplicării în mod consecvent de către partidul nostru a politicii leniniste de industrializare socialistă, de transformare socialistă a agriculturii, a ajutorului acordat zi de zi de conducerea partidului și personal de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, sint rodul activității entuziaste a lucrătorilor, tehnicienilor și inginerilor, îndrumării permanente de către organele și organizațiile de partid, a muncii din gospodăriile de statCu toate aceste realizări obținute de gospodăriile agricole de stat trebuie să arătăm că mai există încă mari rezerve pentru mărirea producției agricole globale și marfă la fiecare 100 ha teren. Mai sînt gospodării și trusturi care nu realizează încă producția medie obținută pe ansamblul gospodăriilor agricole de stat Astfel, gospodăriile din unele regiuni au obținut recolte cu aproape 300 kg grîu la hectar mai puțin decît media pe țară, iar unele gospodării nu au realizat producția medie de grîu la hectar a regiunii respective. De asemenea, la producția de porumb, gospodăriile de stat din regiunile Banat, Mureș-Autonomă Maghiară, Argeș au obținut în anul 1961 producții mai mici decît media realizată pe ansamblul gospodăriilor de stat pe țară.La un efectiv de 100.000 capete vaci, gospodăriile agricole de stat vor obține în a- cest an o producție medie pe țară de 8.000 litri pe cap de vacă furajată. Șl ta acest sec

tor există încă rezerve mari pentru ridicarea producției și reducerea prețului de cost. Un număr de 26 de gospodării din regiunea Galați nu obțin decît o producție medie de circa 2.700 litri lapte pe cap de vacă furajată. La fel gospodăriile din regiunea Iași n-au realizat decît o producție de 2.700 litri lapte pe cap de vacă furajată. Este o lipsă a conducerii acestor trusturi și a Departamentului că nu au acordat atenție organizării unor schimburi de experiență cu gospodăriile fruntașe. Există încă deosebiri de 200 și chiar 300 lei între prețul de cost al tonei de grîu și porumb între gospodării care au aceleași condiții economice și pedoclimatice. Eficiența economică a folosirii fondurilor fixe nu s-a ridicat încă la nivelul corespunzător dotării gospodăriilor.Livrările de produse agricole au crescut an de an. In anul 1961, gospodăriile agricole de stat au contribuit la formarea fondului centralizat cu circa 37 la sută la grîu, 26 la sută la porumb, aproape 30 la sută la lapte și peste 20 la sută la carne, din care carne de porc circa 45 la sută.Creșterea livrărilor către fondul centralizat de stat reprezintă un prețios aport pe linia aprovizionării oamenilor muncii de la orașe eu produse alimentare, a industriei ușoare cu materii prime, ta această direcție in perioada anilor 1956—1961 gospodăriile agricole de stat au livrat circa 500.000 tone semințe selecționate, in cea mai mare parte griu din soiuri de mare productivitate. precum și porumb dublu hibrid, peste 30 milioane pomi și vițe altoite și 25.000 reproducători de rasă.In multe regiuni s-au stabilit legături de colaborare și sprijin reciproc între gospodăriile agricole de stat și gospodăriile colective. în acest sens se pot da o serie de e- xemple din regiunea București. Numai in acest an gospodăriile de stat au sprijinit concret cu 40 ingineri și tehnicieni gospodăriile colective in acțiunea de elaborare a planurilor economice și organizarea producției, precum și cu utilaje în campaniile agricole.In condițiile actualei dotări cu mașini și utilaje, principala rezervă pentru asigurarea obținerii unor randamente superioare o constituie îmbunătățirea organizării muncii, condiție indispensabilă pentru creșterea productivității muncii, a producției globale și marfă la 100 ha. precum și a eficienței folosirii fondurilor fixe.Vorbitorul a subliniat apoi necesitatea asigurării eu ca
Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Timaru, 

director al Stațiunii experimentale 
complexe Podu Iloaie din regiunea IașiHotărârile Congresului al Til-lea al P.M.R prevăd pentru anul 1965 sporirea producție: agricole cu 70-80 la sută față de anul 1959. în lumina acestor hotărâri, oamenilor de știință din agricultură le-a revenit sarcina să creeze într-un timp scurt soiuri de grîu, hibrizi de porumb și alte plante âe cultură mai productive și de calitate superioară, să adâncească studiul aplicării diferențiate a metodelor agrotehnice pe zone pedoclimatice și in condiții de irigare, să stabilească mijloacele de folosire cu randament sporit a mașinilor agricole, a îngrășămintelor, să amelioreze rasele de a- nimale existente etc.In urma reorganizării activității de cercetare științifică pe țară, situația ta regiunea noastră s-a îmbunătățit O a- tenție deosebită s-a acordat introducerii rezultatelor științifice obținute ta producție.Pentru sporirea producției de grîu, stațiunea a verificat in culturi comparative peste 100 de soiuri și linii de grîu, precum și diferiți hibrizi.Pe baza rezultatelor obținute ta producție stațiunea a asigurat aprovizionarea sectorului socialist cu semințe de soi de înaltă productivitate, livrând în anul 1961 o cantitate de 1.415 tone grîu de sămânță, 1.850 tone porumb Dh și 183 tone porumb Sh.Au fost colectate peste 300 de populații de porumb din Moldova, iar în prezent ne găsim într-un stadiu avansat în producția de hibrizi dubli din materialul autohton. Unii hibrizi dubli din material autohton, cu calități superioare, vor fi verificați în condiții de producție în anii următori. Stațiunea Podu Iloaie acordă problemei eroziunilor o atenție deosebită. în urma experiențelor întreprinse s-a stabilit eficiența arăturilor pe curba de nivel și sistemul diferențiat 

dre calificate a tuturor brigăzilor de mecanizare completă și organizării lor pe principiul gospodăririi socialiste în scopul creșterii randamentului pe tractor și mărirea producției agricole.Pentru realizarea și depășirea sarcinilor trasate de Congresul al III-lea, gospodăriile agricole de stat trebuie să a- sigure creșterea producției pe 100 hectare teren agricol, să livreze fondului centralizat mai mult grîu, porumb, lapte, carne, lînă și ouă, să dea agriculturii mai multe semințe de soi, reproducători de rasă, pomi fructiferi. G.A.S. măresc suprafețele de pe care urmează să se obțină în anul viitor producții de 500 kg boabe în cultură neirigată. Pentru aceasta muncitorii și tehnicienii din gospodăriile agricole de stat vor trebui să asigure fertilizarea rațională a solului, extinderea aplicării diferențiate a agrotehnicii superioare.Gospodăriile agricole de stat vor trebui să sprijine în măsură mai mare gospodăriile colective cu material săditor selecționat, semințe și animale de rasă.Printr-o mai bună organizare a muncii, gospodăriile a- gricole de stat trebuie să se preocupe de dezvoltarea unei baze furajere corespunzătoare, să ridice producția medie de furaje pe hectar, asigurând astfel dezvoltarea efectivelor de animale și creșterea producției lor. O deosebită atenție va trebui acordată sporirii producției de porumb siloz, leguminoaselor, îmbunătățirii producției și folosirii pășunilor și fî- nețelor.In anii următori gospodăriile agricole de stat vor dezvolta într-un ritm mai accentuat creșterea păsărilor atât pentru ouă, tit și pentru carne, sector rămas încă în urmă.Trebuie să apropiem mai mult de gospodării pe tehnicienii și inginerii de la trusturi și din departament pentru a îndruma unitățile rămase în urmă, mai concret, mai viu, pentru ridicarea producției globale și marfă în toate gospodăriile. Este necesar de asemenea ca. împreună cu organele locale, să fie asigurată o mai mare stabilitate a cadrelor de tehnicieni și ingineri în gospodăriile de stat. Lucrătorii din gospodăriile agricole de stat, răspunzînd cu cinste încrederii și ajutorului pe care-1 primesc din partea Comitetului Central al partidului și din partea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, personal, își iau angajamentul să traducă în viață sarcinile trasate de partid, să ridice an de an producția globală și marfă la 100 hectare, să crească eficiența folosirii fondurilor fixe, să organizeze mai bine munca în procesul de producție, să reducă an de an cheltuielile de producție, să sprijine mai mult gospodăriile colective în munca lor de consolidare economico-organiza tori că.

de fertilizarea terenurilor erodate.în continuare vorbitorul s-a ocupat de unele probleme legate de învățământul superior. Aș vrea să aduc cîteva completări în legătură cu cuvântarea pe care a rostit-o tovarășul Negruțiu, rectorul Institutului agronomic din Cluj. în ultimul timp pregătirea studenților a făcut progrese. Totuși, trebuie să spun că sînt și lipsuri în pregătirea studenților. Una din acestea constă în faptul că nu îmbină întotdeauna în mod armonios teoria cu practica. Există o slabă legătură cu gospodăriile colective și cu gospodăriile de stat.Referindu-se la nevoia de cadre de agronomi, provenite de la sate, vorbitorul a cerut colectiviștilor să trimită cu încredere copiii în tavățămîntul agronomic. De asemenea — a spus el — propunem ca la întocmirea planurilor și programelor de învățămînt să participe și fruntași din producție. Pentru îmbinarea pregătirii teoretice a studenților cu pregătirea lor practică nu este suficient ca studenții să facă practica numai în gospodăriile de pe lîngă institute. Ei trebuie să lucreze și în gospodăriile colective și rugăm ca, așa cum s-a arătat în consfătuire, institutele noastre să fie înzestrate cu mașini și cu corturi. Nu este just ca un student să termine un institut agronomic și să nu execute practica în gospodăria colectivă în care va lucra toată viața.Eu aduc la cunoștință consfătuirii că tinerii noștri stu- denți de la Iași au cerut în adunarea de alegeri pe centrul universitar ca să facă practică în gospodăriile colective și în gospodăriile de stat. Iată, prin urmare, că inițiativa pleacă din rîndul studenților și ei singuri s-au angajat să lucreze împreună cu colectiviștii.



Da la Ministerul Afacerilor ExferneLa 20 decembrie a.c., ambasadorul R. P. Albania la București, Rapi Gjermeni a fost invitat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romîne unde i s-a comunicat că deși 1 s-a atras atenția în repetate rînduri, Ambasada R. P. Albania și el

personal continuă să desfășoare o activitate contrară uzanțelor diplomatice și relațiilor normale între state.Ministerul Afacerilor Externe a cerut ambasadorului Rapi Gjermeni să pună capăt acestei activități.

Hochei pe gheață
Astăzi de la ora 20 patinoa

rul artificial din parcul „23 
August" va găzdui primul joc 
din cadrul campionatului de 
hochei pe gheață al orașului 
București. Cu acest prilej se 
vor întîlni echipele Dinamo și 
I.T.B. tn deschidere de la ora 
18 are loc meciul de juniori 
dintre Flacăra Roșie și Școala 
sportivă nr. 2.

Echipa reprezentativă de 
hochei pe gheață a R. P. Romîne se pregătește în vederea 
celor două întîlniri pe care le 
txa susține la 26 și 27 decem
brie la Kiev în compania se
lecționatei R.S.S. Ucrainene.

•kînaintea începerii campionatului mondial de hochei pe gheață de la Colorado Springs echipa reprezentativă a R. S. Cehoslovace va întreprinde un turneu în S.U.A. și Canada. Hocheiștii cehoslovaci vor juca la New York, Chicago. Detroit, Winnipeg și Denver.
BoxFinala ultimei competiții de box a anului : „Cupa orașului București" va avea loc sîmbă- tă de la ora 17 pe ringul montat în incinta sălii de festivități a Uzinelor „23 August". Printre cei care vor urca treptele ringului se află o serie de

tineri pugiliști, în frunte cu H. Loew (Metalul) și Șerban Romeo (Rapid).
Patinaj

Concursul de patinaj viteză 
pentru premiul „Iakov Melni
kov", desfășurat în orașul 
Tambov, a fost câștigat de Ro
bert Merkulov, care a totali
zat 192,616 puncte. Fostul cam
pion mondial Boris Stenin a 
ocupat locul doi cu 193,589 
puncte. Proba de 5000 metri a 
revenit lui Valeri Kotov în 
8’32"l/10, urmat de Muzahid 
Habibulin — 8’36”8/10. Pe echi
pe au învins patinatorii aso
ciației „Spartak".

Pe scurt
Continuîndu-și turneul tn A- 

merica de Sud, echipa maghia
ră de fotbal Ferencvaroș Bu
dapesta a jucat la Montevideo 
cu echipa Penarol. Fotbaliștii 
uruguaieni au terminat învin
gători cu 1-0 (1-0).

★Recordmanul mondial Ser- ghei Lopatin a cucerit titlul de campion unional de haltere, la categoria ușoară, cu o performanță de 405 kg., (127,5 plus 125 plus 152,5). Pe locurile următoare s-au clasat V. Kaplu- nov 405 kg ; V. Bușuev 395 kg; E. Girko 392,5 kg.
(Agerpres)

Carfi noi
In Editura Politică au apărut:xxx întărirea gospodăriilor colective — sarcină principală — Culegere de articole — 144 pag., 1,95 lei

I. HERȚEGG.A.C. din Slmand — la loc de frunte 56 pag., 0,75 lei B. VALERIUIn fiecare gospodărie colectivă — un sector zootehnic dezvoltat 56 pag., 0,65 lei

I. PAVELESCURetribuirea cu premii în gospodăria colectivă 48 pag., 0,60 lei
I. MUNTEANUG.A.C. din Gighera — se dezvoltă multilateral 44 pag., 0,55 lei

VALERIU BUDURUMunca de partid în G.A.S. — la nivelul sarcinilor 136 pag., 1,70 lei
Treptele cah'tătiî

(Urmare din pag. l-a) te de prelucrarea materialului. E bine să știm, trebuie!Rectificatorul loan Truță de la „P 63“ cere să fie pus în funcțiune podul rulant de 5 tone. Stelian Coroianu, Vasi- le Nistor, Komnves Dezso și Mihai Podaru propun noi măsuri tehnico-organizatorice. în total la dezbaterile cifrelor de plan pe anul 1962 în această secție au fost făcute 350 de propuneri din care 104 au și fost acceptate luîndu-se măsuri pentru a fi rezolvate. Din restul propunerilor multe alcătuiesc sarcini de serviciu în afara măsurilor tehnico-organizatorice, iar alte măsuri privesc protecția muncii. Patruzeci și cinci din cei pre- zenți la dezateri au prezentat propuneri scrise.Boldizsar Emeric spune:— Calitatea înseamnă precizie maximă, așa cum au arătat și ceilalți tovarăși.Din practică s-a dovedit utilă dotarea halei cu o masă înclinată gradată, necesară

trasajului ca și confecționarea după un procedeu nou a port- cuțitelor reglabile. Tot practica a arătat că pregătirea S.D.V.-urilor pentru fiecare loc de muncă în parte mărește productivitatea. După cum apropierea tehnologilor de problemele concrete ale producției, conlucrarea operativă a acestora cu oamenii de la mașini, duce și ea la îmbunătățirea calității.Despre aceasta a vorbit inginerul Ovidiu Lungu :— Nu-i suficient să stabilim aceste măsuri. Trebuie să le punem urgent în practică. Să facem din ele cauza fiecăruia, cauza tuturor, pentru că planul pe 1962 e o cauză a noastră, a tuturor....Se construiește zi și noapte, fără preget, efervescent, caracteristic socialismului. De aceea, în peisajul industrial al țării, hotărîrea de a munci mai bine, calitativ mai bine, în viitorul an 1962 nu mai surprinde. E cea mai firească strădanie.
Priete oii poeziei

(Urmare din pag. l-a)

Trebuie amintit că tine
rii invitați duminică la că
minul cultural au ascul
tat și o relatare despre poe. 
zia contemporană, făcută cu 
multă competență și, de ce 
n-am spune-o, cu pasiune de 
către tînăra profesoară Mag
dalena Banu.

— Vom aduce la noi și scrii
tori, poeți cunoscuți, vom or
ganiza discuții despre poezii 
originale, vom invita tineri 
din fabrici sau de la casa de 
cultură, cu care să ne Intre- 
cem în învățatul și recitatul 
poeziei, vom iniția concursuri

ghicitoare, sau întreceri pen
tru titlul de cel mai bun re
citator pe comună, sau „Cine 
cunoaște cele mai multe poe
zii", vom...

Entuziasmat, tînărul Mircea 
Nia, ca și ceilalți membri ai 
comitetului U.T.M., de altfel, 
mărturisea la ce acțiuni s-au 
mai gîndit pentru a continua 
ceea ce s-a început, de altfel, 
duminică în comuna 30 De
cembrie : cultivarea dragostei 
pentru poezie în rîndul tineri
lor colectiviști. Unor asemenea 
frumoase perspective nu se 
poate adresa altceva decît căl
durosul : Succes 1

NU UITAȚI! 
ABONAȚI-VA

LAZIARE și REVISTE
pentru anul 1063

• Ultimele zile cînd se mai pri
mesc abonamente la ziare 
și reviste cu servirea de la 
1 ianuarie.

• Adresati-vă de îndată oficiilor 
poștale, factorilor poștali sau 
difuzorului de presă.

I IM Ri I III III LUMII
Tineri americani releva superioritatea

sistemului socialist față de ce! capitalist
/nstitutuj american pentru 

sondarea opiniei publica a 
publicat In revista „Satur

day Evening Post" rezultatele 
sondajului inițiat în rîndul tinere
tului în legătură cu problemele 
situajiei internaționale actuale. In
stitutul a chestionat peste 3.000 
de tineri americani în vîrsfa de 
14—22 ani. Printre cei chestionați 
au fost 
precum 
ționari.

După 
rii sondajului au constatat că foar
te mul)! tineri americani își ex
primă convingerea că „comunis
mul devine mai puternic șl că 
Rusia va întrece Statele Unite In

elevi da liceu, studenți, 
și tineri muncitori și func-

cum scrie revista, iniflato-

numeroase domenii Importante". 
Aproape 50 la sută din cel ches
tionați consideră că „Influenta co
munismului în următorii 25 de 
ani va crește considerabil".

Spre marea sa surprindere, 
scria fn continuare revista, Institu
tul a ajuns la concluzia cl „aproa
pe două treimi din tineretul ame
rican consideră că într-o bună zi 
U.R.S.S. va întrece Statele Unite".

Rezultatele sondajului arată că 
atunci cînd celor chestionat! II s-a 
cerut să compare economia S.U.A 
cu economia U.R.S.S., peste 40 la 
sută nu au putut da nici un fel 
de exemple în favoarea Statelor 
Unite.

Mulți din cei întrebați și-au ex
primat vădit nemulțumirea față de 
sistemul de lnvățămînt american. 
Elevii de liceu și studenții au de
clarai că sînf instruiți „prea super
ficial". După părerea lor, ei ar 
trebui să studieze mai serios 
limbile străine, literatura, științele 
naturale, matematica, istoria și fi
lozofia. 40 la sută din cei între
bați au declarat că „sistemul de 
lnvățămînt din Rusia este mai bun 
decît al nostru".

Studenții italieni condamnă
uneltirile imperialiștilor în Congo„Nu „Union nu faceți „Jos lor și este d-le lozinci clădirea Ambasadei belgiene de la Roma studenții italieni indignați de uneltirile imperialiștilor în Congo.Pe participanțll la această demonstrație studențească, la care au aderat toate organizațiile democratice de tineret, îi aștepta în fața clădirii ambasadei un detașament puternic de poliție. A răsunai comanda : „împrăștiați-vă l“,

imperialiștilor din miniăre !“ „Belgieni, de rfs Europa 1“ „civilizația" jandannl- parașutiștilor 1", „Unde socialismul dumitale, Spaak ?“ cu aceste s-au îndreptat spre
dar studenții nu s-au împrăștiat. Atunci polițiștii l-au înconjurat și le-au smuls din mîinj pancartele.Studenții s-au apărat, iar trei dintre ei au reușit chiar să ajungă în clădirea ambasadei, unde l-au găsit pe ambasador căruia i-au remis o scrisoare de protest împotriva uneltirilor Imperialiste belgiene tn Congo. La ieșirea din ambasadă acești soli al studenților au fost arestați.Nemulțumindu-se cu această răfuială, poliția a anunțat că șase participant! la demonstrație au fost deferiți justiției- Cel mal tfnăt dintre ei este tn vîrstă de 15 ani.

Consfătuirea lucratorilor 
din agricultura 

Ucrainei

S. 
al

KIEV 21 (Agerpres). » 
TASS transmite: La Palatul 
Sporturilor din Kiev s-a des
chis la 21 decembrie consfă
tuirea lucrătorilor din agricul
tura Ucrainei. Participă circa 
12.000 de oameni. La lucrările 
consfătuirii participă N. 
Hrușciov, prim-secretar
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. La consfătuire au so
sit delegații din R. S. S. Mol
dovenească și R. S. S. Bielo
rusă.

Nikolai 
cretar al 
Comunist 
zentat raportul cu privire la 
sarcinile republicii în îndepli
nirea hotărîrilor Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S. in do
meniul agriculturii.

Podgornîi, prim-se- 
C.C. al Partidului 
din Ucraina, a pre-

Lucrările Adunării
GeneraleNEW YORK 21 (Agerpres). în ședința din dimineața zilei de 20 decembrie Adunarea generală a aprobat tn unanimitate rapoartele Comitetului politic cu privire la folosirea spațiului cosmic și la dezarmare. Adunarea generală a recomandat statelor să folosească principiile dreptului internațional, inclusiv Carta O.N.U., în domeniul spațiului cosmic și corpurilor cerești care nu pot constitui un obiect de natură să fie însușit de către vreo națiune.Raportul aprobat cu privire la dezarmare conține, da asemenea, o rezoluție care prevede crearea unui comitet pentru dezarmare alcătuit din

După un turneu
B. D. GERMANA. Membrii brigăzii de constructori din Neustadt Hoyerswerda și-au propus ca la fiecare 50 de apartamente să realizeze din economii un apartament în plus. Fotografia noastră înfățișează doi dintre membrii acestei brigăzi lucrînd la acoperișul unui complex do locuințe din oraș

„Acesta este mersul

a O.N.U.18 țări: Brazilia, Bulgaria» Birmania, Canada, Cehoslovacia, Etiopia, Franța, India, Italia, Mexic, Nigeria, Polonia» R. P. Romînă, Suedia, U.R.S.S.» R.A.U., Anglia și S.U.A.Rezoluția cu privire la Algeria aprobată de Comitetul . politic a fost adoptată cu 62 voturi și 38 abțineri (Portugalia, Spania, Anglia, S.U.A. și alte țări). Reprezentantul Franței n-a participat la vot.Rezoluția cheamă printre altele guvernele Republicii Algeria și Franței să reia tratativele în scopul înfăptuirii dreptului poporului algerian la autodeterminare și Independență pe baza respectării unității și integrității teritoriale a Algeriei.Cu aceasta ședința din dimineața zilei de 20 decembrie a luat sfîrșit
------e------DUPA OCUPAREA A NOI POSTURI IMPORTANTE ÎN NA.T.O. DE CĂTRE FOȘTI GENERALI HITLERIȘTI Îngrijorare în Occident

rcultul s-a închis. 
Vashington — San 
uan— Caracas. Apoi 

jn po/fas scurt Ia 
Casa Albă înaintea 
unei noi călătorii. 

„Lan/ui de crize explozive din 
lume" a constituit, după expresia 
agenție! Reuter, obiectul ședinței 
Consiliului național al securității, 
care a avut loc marți seara la 
Casa Albă. Șl in acest „lan) de 
crize explozive" se înscriu neîn
doielnic și constatările asupra si
tuației din America Latină pe care 
președintele Kennedy a vrut s-o 
studieze „la fața locului" în vizi- 
fele-îulger în Venezuela șl Co
lumbia...

Actualul președinte și-a amin
tit din vreme de lecția adminls-

trată de latino-americanl celor ce 
l-au precedat ca mesageri ai 
S.U.A. — fostul vicepreședinte 
Nixon, actualul reprezentant al 
S.U.A. la O.N.U., Stevenson, șl alți 
emisari nord-americanl, care au 
fost huidui)! și chiar loviți de ma- 
nilestan)!. Au fost luate în conse
cință o gamă largă de măsuri : 
președintele a fost însoțit nu nu
mai de doamna Kennedy, aia că
rei calități fizice au fost lăudate 
fără pic de zgîrcerue în presa 
proguvernamentală venezue' ană și 
columbiană, cl a fost desfășurată 
o forță polițienească — oficială șl 
secretă — evaluată la zeci da mii 
de agențl.

De ce au fost alese tocmai Ve
nezuela șl Columbia, dintre toate 
țările latino-americane pentru vi-

Acord Adoula-ChombeLEOPOLDVILLE 21 (Agerpres). — Potrivit relatărilor a- gențiilor occidentale, după 15 ore de discuții neîntrerupte, președintele guvernului central congolez, Adoula, și căpetenia separatiștilor, Chom- be, au ajuns la un acord după semnarea căruia s-au reîntors la Leopoldville și respectiv Ndola (Rhodesia de sud). Amănuntele acordului au fost dezvăluite într-o declarație făcută de Adoula reprezentanților presei. Chom- be s-a declarat dispus, a arăta Adoula, să accepte prevederile legii fundamentale (constituția provizorie) în sensul că Republica Congo este un stat unic alcătuit din mai multe provincii. De asemenea Chombe a consimțit ca deputății partidului Cona- kat (partid pe care-1 conduce) să vină la Leopoldville pentru a participa la lucrările comisiei parlamentare însărcinată cu întocmirea noii constituții. Jandarmeria katan- gheză urmează să treacă sub

ordinele președintelui Republicii Congo, Kasavubu, Iar vama și organele de siguranță vor depinde de administrația centrală de la Leopoldville.Chombe a confirmat declarațiile lui Adoula, dar a adău. gat că acordul intervenit între el și șeful guvernului central are un caracter provizoriu și trebuie să fie ratificat de „Consiliul de miniștri" al Katangăi și de „Adunarea națională" katangheză.Rezerva făcută de Chombe este semnificativă. Se știe că Chombe a mai acceptat o dată ideea unui stat centralizat, punîndu-șl chiar semnătura pe un acord în acest sens, pe care imediat însă l-a nesocotit cu nerușinare. Nimic nu lasă să se întrevadădata aceasta își va respecta cuvîntul. De altfel, agenția Associated Press relatează că Chombe nu s-a declarat complet satisfăcut de rezultatul convorbirilor.

că de

sila președintelui Kennedy î Moti
vele asumării „riscului calculat" 
de s-l Înfrunta pe manifestanji au 
fost descrise de săptămînalul pa
rizian „L’Express" ca 
toarele : „I) pentru 
regimul venezueiian 
relafiile cu Castro șl 
susține regimul columbian care și 
el a rupt relațiile cu Castro șl pa
tronează 
destinat 
Statelor 
sancțiuni 
tr-adevăr, 
din luna august de la Punta del 
Este, Venezuela — ale cărei tere
nuri petrolifere sini în cea mal 
largă măsură o moșie a familiei 
Rockefeller — a fost ' 
„țară model" pentru 
latino-american.

Pentru organizarea 
colective" în vederea 
torței libertății cubane 
ra occidentală n-au lipsit nici mo
melile cuprinse în programul „A- 
lianța pentru progres" care — 
după tipicul cunoscut al „ajutoru
lui american" — oferă sprijin con
diționat exclusiv de subordonarea 
economică și politică totală.

Încercarea făcută de S.U.A la 
cel mai înalt nivel de a coaliza 
cele mai reacționare forțe din 
America Latină împotriva Cubei 
s-a transformat într-o acțiune dis
perată, evocînd limpede că nu 
este de fel lesne de pus la punct 
un complot de mare amploare 
Nici cei mai servili politicieni 
latino-americanj față de ordinele 
Departamentului de Sfat nu pot 
uita înfrîngerea suferită de inter- 
venționiști pe Playa Giron. Pregă
tirile unei agresiuni împotriva Cu
bei întîmpină împotrivirea po
poarelor latino-americane, care se 
solidarizează cu cauza revoluției 
cubane, iar uneltirile Casei Albe 
fn vederea refacerii cercului de 
foc în jurul Cubei sînt sortite eșe
cului, chiar dacă în comunicatele 
finale de la Caracas și Bogota se 
exprimă „unitatea de vederi" cu 
înaltul vizitator nord-american.

istoriei64
fiind urmă- 
a consolida 
care a rupt 
2) pentru a

planul nord-american 
să obțină ca Organizația 
Americane
Impotr.va

încă de

să voteze 
Cube.*. In

ia conferința

declarată o 
continentul

„măsurilor 
înăbușirii 

in emisfe-

Z. FLOREA

Opinia publică internațională sprijină 
acțiunile guvernului indian

DELHl 21 (Agerpres). — Co- 
mentînd poziția puterilor oc
cidentale față de eliberarea 
de către India a teritoriilor 
aflate sub dominația colonia
lă portugheză — Goa, Daman și Diu, ziarul „Navbharat* 
scrie că JS.U-A., Anglia, Fran
ța și Turcia și-au arătat ade
vărata față". „A te ridica în 
sprijinul Portugaliei — conti
nuă ziarul — înseamnă de fapt 
a te ridica în apărarea colo
nialismului. Acele țări care 
au sprijinit Portugalia au pro
cedat rușinos”.

Numeroase țări din Asia și 
Africa sprijină cu căldură ac
țiunea Indiei. „Goa a fost, în 
sfîrșit, eliberată. Regimul por
tughez a fost lichidat" — scrie 
ziarul „Ghanian Times”. Un 
grup de reprezentanți ai „Con
gresului panafrican” a adresat 
primului ministru al Indiei, 
Nehru, o telegramă in care 
aprobă pe deplin măsurile 
luate de guvern pentru elibe
rarea teritoriului Goa.

„Nu poți opri mersul isto
riei, scrie ziarul „Depeche du 
Cambodge”. Goa a fost elibe
rată. Este rîndul Irianului de 
vest. Acesta este mersul isto
riei”.

„Acțiunile Indiei sînt în
dreptate spre apărarea suve
ranității ei și a intereselor po
porului indian" — scrie „Voice 
of Ethiopia”.

„Sprijinim întrutotul acțiu
nile guvernului indian îndrep
tate spre lichidarea regimului 
colonial” — subliniază ziarul 
birman „Avangard”. „Timpul 
amenințărilor a trecut, conti
nuă ziarul. Țările care și-au 
cucerit libertatea reprezintă în 
prezent o forță puternică. In 
momentul de față există o singură cale — calea alungării

colonialiștilor. De aceea 
sprijinim măsurile luate 
guvernul indian".

★DELHI 21 (Agerpres). — Președintele Indiei, Prasad, a felicitat poporul Goa cu prilejul eliberării sale de sub dominația străină și a salutat alipirea lui la India.în mesajul președintelui se spune, printre altele, că „lichidarea ultimului reazim al colonialismului pe pămîntul Indiei a pus capăt nedreptății de pînă acum. In timp ce de mai bine de 14 ani întreaga țară se bucură de libertate, frații noștri din Goa erau 6upuși umilințelor și oprimării din partea unei puteri colonialiste străine*.

noi 
de

LONDRA 21 (Agerpres). -• încredințarea postului de comandant al forțelor militar# navale ale N.A.T.O. din regiunea vestică a Mării Baltice fostului contraamiral hitlerist Wagner, din ordinul căruia submarinele fasciste au scufundat multe nave de transport britanice în timDul războiului, a provocat indignare în Anglia. încă un reprezentant al militarismului vest-ger- man, scrie cu îngrijorare ziarul „Daily Herald", este numit într-un post important în forțele militare maritime ale N.A.T.O. Relevînd că amiralul vest-german „va comanda toate navele N.A.T.O din I inclusiv cele subliniază că reprezentanți ților începe să-i neliniștească forța crescîndă în N.A.T.O. a Germaniei occidentale. Generalii germani ocupă acum șase posturi importante în comandamentul regiunii respective, și după cum se presupune vor ocupa și mai multe".
★

PARIS 21 (Agerpres). m 
„Încă un sector cheie, extrem 
de periculos, a trecut sub co
manda foștilor hitleriști", scrie 
ziarul francez „Liberation" în 
legătură cu recenta numire a 
trei foști generali hitleriști, 
printre care și generalul Wag
ner, în posturi de comandă 
din N.A.T.O. în regiunea Mă-. rii Baltice.

Amintind că flota vest-ger- 
mană construiește contre tor
piloare de escadră înzestrate 
cu instalații pentru lansarea 
rachetelor, ziarul arată că în 
momentul cînd Strauss și statul major vest-german își con
centrează eforturile asupra 
proiectului de creare „a forței 
atomice N.A.T.O." generalii 
vest-germani pătrund în pos
turile cheie din comandamen
tul pactului încercînd să-și a- 
sigure controlul asupra aces
tei organizații militariste.

„va! militare ale Marea Baltică, engleze, ziarul „pe numeroși oficiali ai alia-

Telegrama de felicitare 
adresată de N. S. Hrușciov

premierului NehruMOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS transmite: N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a felicitat cu căldură poporul Indiei cu prilejul eliberării străvechilor teritorii ale In- diei-Goa, Daman și Diu de sub dominația străină și a realipirii lor la patria mamă.In telegrama adresată de N. S. Hrușciov lui Jawaharlal Nehru se spune că „acțiunile hotărîte ale guvernului Indiei pentru lichidarea focarelor co-

lonialismului de pe teritoriul Indiei sînt pe deplin legitime și justificate. Poporul sovietic sprijină în unanimitate aceste acțiuni și dorește Indiei prietene succese în întărirea independenței sale".Această măsură a guvernului Indiei, se spune în telegramă, constituie o contribuție de seamă la cauza luptei nobile a popoarelor pentru lichidarea deplină și neîntîr- ziată a rușinosului sistem colonialist.

Chombe, sluga prea plecată a colonialiștilor, a pus Katanga la dispoziția monopolurilor străine și a instituit în întreaga provincie un regim d9 cruntă teroare polițienească. In timp ce monopoliștii străini storc din Katanga profituri
uriașe, din care cedează o parte și lacheilor lor, populația băștinașă duce o viață plină de mizerie și lipsuri, fiind de multe ori silită să-și părăsească locuințele și să se refu
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gieze în alte locuri. Fotografiile noastre înfățișează două aspecte din viața mizeră pe care o duc numeroase familii refugiate tn cartierele mărginașe ale orașului Elisabethville


