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t— _____ S_X1S_S. . -----. .. ... ... -Consfătuirea pe țară a fruntașilor agriculturii socialiste își încheie lucrările sale cu rezultate deosebit de rodnice. Ea a reunit peste 3000 de participanți din care 1.800 de delegați ai colectiviștilor — președinți Ce gospodării colective mai vechi și mai noi, brigadieri, îngrijitori de animale și mulgători, fruntași ai agriculturii din toate regiunile țării. La Consfătuire au participat ingineri și tehnicieni agronomi, zootehniști. mecanizatori, conducători de Gostat-uri. oameni de știință, cadre din institutele de cercetări agricole, din industria constructoare de mașini și chimică, activiști de partid și de stat.Această componență a imprimat Consfătuirii caracterul de adevărată tribună a experienței înaintate, prilejuind o analizare multilaterală a problemelor fundamentale ale dezvoltării agriculturii socialiste în țara noastră.In adunările generale ale colectiviștilor, care au precedat Consfătuirea, o dată cu alegerea delegaților pentru adunările pe raioane, s-au trecut în revistă realizările obținute, neajunsurile care mai există și s-au discutat măsurile pentru îmbunătățirea continuă a activității gospodăriilor colective, s-au scos la iveală posibilitățile de dezvoltare și rezervele mari de < pune fiecare dintre ele.în adunările raionale care au urmat, colectiviștii au larg schimb de experiență, au confruntat rezultatele de gospodăriile colective din fiecare raion și au ales durile lor, ca reprezentanți la Consfătuirea pe țară, vrednici, activi, cu o bogată și valoroasă experiență.în cuvîntul lor, fruntașii agriculturii noastre socialiste părtășit rezultatele muncii, planurile și angajamentele viitor, făcînd numeroase propuneri prețioase precum și vații critice menite să ducă Ia îmbunătățirea activității i lor de stat, centrale și locale, pe tărîmul agriculturii.Reprezentanții gospodăriilor milionare și multimilionare au povestit aici cu îndreptățită mîndrie despre succesele admirabile pe care le-au obținut în sporirea producției agricole, despre creșterea continuă a nivelului de trai al colectiviștilor. în același timp, a apărut cu claritate că avem încă numeroase gospodării colective în fața cărora mai stă sarcina de a se consolida economic și organizatoric pentru a deveni unități socialiste puternice și înfloritoare.Fără îndoială că dezbaterile Consfătuirii noastre vor constitui un puternic îndemn fruntașe de a lectiviștii din fruntașe, de a trece.Intervențiile vînt, cuprind învățăminte bogate, care vor fi de un mare folos in lupta pentru obținerea de producții agricole îmbelșugate, pentru dezvoltarea agriculturii și creșterea bunăstării colectiviștilor.O caracteristică a tuturor cuvintărilor constă în faptul că ele s-au axat pe principalele probleme ce decurg din Directivele Congresului al lll-lea al partidului: încheierea colectivizării, consolidarea economico-organizatorică a gospodăriilor colective, sporirea producției de cereale, dezvoltarea sectorului zootehnic, creșterea producției pomiviticole și legumicole, extinderea mecanizării.Consfătuirea noastră a avut un caracter de lucru, ceea ce s-a reflectat în însuși modul ei de desfășurare. Pentru a se analiza cit mai aprofundat problemele dezvoltării principalelor ramuri ale agriculturii noastre s-au alcătuit șase comisii : pentru producția de cereale și plante tehnice; pentru creșterea animalelor ; producția pomiviticolă ; producția legumicolă ; mecanizarea agriculturii și pentru problemele economice și organizatorice ale gospodăriilor colective. La lucrările comisiilor au participat 682 de tovarăși — oameni de știință, ingineri, tehnicieni, directori de G.A.S., președinți de gospodării colective, activiști de partid ; au luat cuvîntul 181 de vorbitori care au examinat cu competență și simț de răspundere, sub toate aspectele, problemele supuse dezbaterii. Concluziile discuțiilor au fost sintetizate în referatele prezentate aici, care cuprind recomandări și propuneri deosebit de valoroase pentru dezvoltarea agriculturii. Sînt de părere că forurile competente vor trebui neapărat să țină seama de ele.Cuvîntările participanților sînt publicate pe larg de presa noastră, fiind urmărite cu multă atenție și comentate în întreaga țară. Se poate spune că la Consfătuirea noastră participă întreaga țărănime, toți cei a căror activitate este legată de dezvoltarea agriculturii.
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Mulți dintre dumneavoastră ați participat și la Consfătuirea de la Constanța. De atunci au trecut mai puțin de 4 ani, dar în acest răstimp în viața satelor s-au petrecut mari schimbări, în stadiul în care se afla atunci transformarea socialistă a agriculturii erau predominante întovărășirile, al căror număr era de 12.000, reprezentînd circa 30 la sută din totalul suprafeței arabile colectivizabile, în timp ce numărul gospodăriilor colective era de numai 2700, cuprinzînd doar 19 la sută din această suprafață. Totodată, în afara sectorului socialist al agriculturii se mai aflau peste 4.800.000 hectare, aparținînd țăranilor cu gospodărie individuală, ceea ce reprezenta. 49 la sută din suprafața arabilă a țării.In prezent, gospodăriile colective dețin rolul preponderent în agricultură; ele cuprind 67 la sută din suprafața arabilă colec- tivizabilă, fără localitățile de munte, ceea ce înseamnă peste 5.000.000 hectare, și grupează aproape 2 milioane de familii de țărani colectiviști — în timp ce numărul întovărășirilor s-a micșorat la circa 7.100, avînd 23 la sută din această suprafață. Gospodăriile colective și întovărășirile, laolaltă cu gospodăriile agricole ale statului, dețin peste 90 la sută din totalul suprafeței arabile. (Aplauze puternice). în afara sectorului socialist mai sînt numai 700.000 de hectare, fără a socoti localitățile de munte.De la 1 iulie 1960 pînă la 1 decembrie 1961 au intrat în gospodăriile colective 867.000 de familii de țărani, cu o suprafață agricolă de 2.070.000 hectare. în ultimele 3 luni, suprafața deținută de gospodăriile colective s-a mărit cu 467.000 hectare teren agricol. Trebuie subliniat că, din numărul total de familii care au intrat în gospodăriile colective în ultimul an și jumătate, peste 770.000, adică aproape 90 la sută, provin dintre întovărășiți ; în această perioadă un număr de 3.350 întovărășiri au trecut la gospodăria colectivă.Procesul de transformare socialistă a agriculturii se desfășoară mai intens în regiunile cu cea mai mare pondere în producția agricolă a țării.Regiunea București, cea mai importantă regiune din punct de vedere al suprafeței arabile, care deține 1.582.000 hectare, a devenit, după regiunea Dobrogea, cea de-a doua regiune complet colectivizată. Succese frumoase au fost obținute și în alte două regiuni importante din punct de vedere agricol ; în regiunea Banat — colectivizată în proporție de 88,7 la sută și în regiunea Galați — colectivizată în proporție de 82,5 la sută. în Oltenia una dintre principalele noastre regiuni cerealiere, sectorul socialist reprezintă 79,8 la sută din suprafața arabilă, gospodăriile colective cuprind 485.000 hectare, adică 56 la sută din suprafața colectivizabilă ; în regiunea Iași sectorul socialist reprezintă 61 la sută, iar gospodăriile colective — 51,5 la sută din suprafața arabilă. în regiunea Cluj, suprafața colectivizată la 1 decembrie reprezenta 75,4 la sută.Toate acestea confirmă pe deplin justețea aprecierii făcute de Plenara C.C. al P.M.R. din 30 iunie—1 iulie a.c. că țărănimea noastră trece în masă spre gospodăria colectivă, urmează cu încredere linia trasată de partid ; se poate prevedea că procesul de colectivizare va fi încheiat înainte de 1965. (Aplauze prelungite).Un rol hotărîtor în obținerea acestor rezultate l-a avut activitatea politico-organizatorică desfășurată cu perseverență și competență sporită pentru dezvoltarea și consolidarea sectorului socialist de organele și organizațiile de partid, munca entuziastă a activului comitetelor regionale și raionale ale partidului.

în cuvîntările lor, primii secretari ai comitetelor regionale de partid, președinții comitetelor executive ale sfaturilor populare au prezentat un tablou cuprinzător al rezultatelor obținute și al metodelor folosite — între care o importanță deosebită a avut atragerea unui număr însemnat de colectiviști din cei mai buni la munca de lămurire a țărănimii; ei au dat un ajutor efectiv la înființarea noilor gospodării colective.De o mare eficacitate s-a dovedit organizarea de vizite ale întovărășiților și țăranilor individuali în gospodăriile colective ' fruntașe, cu o producție multilaterală și venituri mari, care asigură bunăstarea materială și culturală a colectiviștilor ; aceasta a exercitat o puternică influență asupra țărănimii, aju- tînd-o să înțeleagă însemnătatea și avantajele trecerii la gospodăria colectivă.Stațiunile de mașini și tractoare, înzestrate cu un număr însemnat de mijloace necesare mecanizării lucrărilor agricole, își îndeplinesc rolul lor organizator în colectivizarea și în creșterea producției agricole. Un sprijin prețios în aplicarea cuceririlor științei și tehnicii înaintate. îl dau gospodăriilor colec- ..- — i-------• • de agronom zootehnicieni, me-alți specialiștitive cadrele noastre valoroase dici veterinari, mecanizatori șiConsfătuirea a confirmat pe deplin importanța deosebită pe care o are în momentul de față concentrarea sistematică și perseverentă a tuturor forțelor pentru continua consolidare organizatorică și economică a gospodăriilor colective. Aceasta este o sarcină C3re trebuie să stea permanent in centrul atenției noastre în vederea desăvîrșirii construcției socialiste neincetate a producției bale și marfă în podărie.Una din căile pentru realizarea cini este unirea gospodăriilor colective mici în gospodării mai mart care asigură condiții optime pentru folosirea rațională a pămîntului, a utilajelor, pentru utilizarea mai eficientă a forțelor de muncă și aplicarea agrotehnicii înaintate.Experiența arată că în regiunile de șes, unde predomină cultura cerealelor, rezultatele cele mai bune le obțin gospodăriile agricole cu o suprafață între 1.500—2.500 hectare; în zonele de deal, cerealiere și pomiviticole, cu condiții mai puțin favorabile de mecanizare — gospodăriile cu circa 1.500 hectare, iar în localități predominant poriii- viticole, unde este necesar un număr însemnat de brațe de muncă — gospodăriile cu o suprafață între 500—1.000 hectare. In această privință au fost aduse numeroase exemple edificatoare și în cursul Consfătuirii noastre.In procesul de unificare, este necesar să se țină seama de particularitățile zonei și de condițiile concrete economice și naturale, ale gospodăriilor, de posibilitățile lor de dezvoltare, de interesele și de dorința colectiviștilor.Fiecare gospodărie colectivă trebuie să se dezvolte multilateral, complex, să-și creeze și să dezvolte, pe lingă producția de cereale care constituie baza întregii producții agricole, și alte ramuri de producție — în primul rînd creșterea animalelor. Aceasta face cu putință valorificarea la un nivel superior a resurselor materiale de care drspun gospodăriile colective, folosirea mai deplină și în tot cursul anului a brațelor de muncă, obținerea unor venituri mari și constante an de an.Dezvoltarea continuă a proprietății obștești reprezintă izvorul puterii economice a gospodăriilor colective, al creșterii veniturilor gospodăriei și ale colectiviștilor.In anul 1960, gospodăriile colective, au reținut pentru sporirea proprietății obștești în medie 14 la sută din veniturile bănești. Acolo unde nu se acordă grija cuvenită sporirii continue a avuției obștești, se bate pasul pe loc, gospodăriile rămîn în urmă, nu crește valoarea zilei-muncă.Mulți vorbitori s-au referit în Consfătuirea noastră la experiența pozitivă a unui mare număr de gospodării în repartizarea suprafețelor agricole și a animalelor pe brigăzi permanente, subliniind că aceasta a contribuit în mod hotărîtor la efectuarea lucrărilor agricole într-un timp mai scurt și în condiții de bună calitate, la sporirea însemnată a productivității animalelor, la însușirea experienței brigăzilor fruntașe, la un control mai eficace asupra lucrărilor efectuate de către S.M.T.-uri. Organizarea muncii în brigăzi permanente și echipe face posibilă o mai justă retribuție a muncii după cantitatea și calitatea aportului fiecărui colectivist în funcție de producția obținută.Un factor de mare

la sate și creșterii7 glo- fiecare gos-principale acestei sar-

gospodăriilor agricole colective este sporirea producției-marfă și valorificarea ei către statGospodăriile colective Evrează statului cea mai mare parte din surplusul de produse agricole de care dispun, după asigurarea nevoilor proprii ale gospodăriei și a nevoilor de consum ale colectiviștilor. Față de cantitățile de produse agricole vîn- dute statului de către întreaga țărănime, partea gospodăriilor colective a crescut în comparație cu anul trecut de la 52 la 64 la sută la grîu, de la 51 la 64 la sută la porumb, de la 50 la 72 la sută la floarea-soarelui, de la 64 la 73 la sută la sfecla de zahăr, iar la lapte — de la 29 la 45 la sută.Prin sistemul contractărilor cu statul se creează posibilitatea planificării și organizării producției pe termen îndelungat, se asigură desfacerea certă și avantajoasă a produselor și creșterea continuă a veniturilor bănești ale gospodăriei.Tovarăși,Congresul al lll-lea al partidului nostru a stabilit ca principală sarcină în domeniul producției agricole, in perioada planului de șase am, creșterea considerabilă a producției de cereale. îndeosebi de grîu și porumb.Griul se cultivă anual pe aproape o treime din suprafața arabilă a țării, obținîndu-se an de an recolte sporite. Avînd la dispoziție mașini a- gricole moderne, semințe selecționate și aplicînd măsuri agrotehnice corespunzătoare, în anul 1961 gospodăriile de stat au realizat 1.820 kg de grîu în medie la ha, gospodăriile 1.400 1.125 kg în timp riile individuale numai 850 kg.tuînd cuvîntul tuire tov. Ion Vineș, _____rul gospodăriei de stat „Scîn- teia“, regiunea Crișana, ne-a înfățișat pe larg experiento- dobîndită la cultura griuliiL metodele folosite și rezultatei le pe care le-ați auzit: 3.713. kg grîu la hectar în medie de pe întreaga suprafață de 508 hectare. Eun rezultat frumos, pentru care lucrătorii acestei gospodării merită toată lauda.Anul acesta 227 de gospodării agricole de stat au produs pe o suprafață de 138.000 ha peste 2.000 kg de grîu în medie la ha, iar dintre acestea 60 de G.A.S.-uri au obținut de pe 25.800 ha în medie peste 2.500 kg.De asemenea 108 gospodării colective au recoltat peste 2.200 kg în medie grîu la hectar, iar alte 593 au obținut peste 1.800 kg grîu la hectar. Aceste rezultate demonstrează că în toate gospodăriile agricole socialiste există posibilități mari de sporire a producției, — care nici pe departe nu sînt încă folosite pe deplin.Sînt convins că dacă conducerile unităților agricole, sfaturile populare, organele Ministerului Agriculturii, organele și organizațiile de partid vor munci cu mai multă perseverentă pentru a răspindi metodele înaintate ale gospodăriilor agricole fruntașe și vor generaliza experiența acestor gospodării, unitățile agricole vor realiza an de an recolte îmbelșugate.Plenara C.C. al P.M.R. din 30 iunie—1 iulie a.c. a trasat Ministerului Agriculturii și institutelor de cercetări sarcina de a îmbunătăți activitatea în domeniul producției de semințe, astfel îneît întreaga suprafață cultivată cu grîu in toamna anului 1962 să fie insămînțată cu semințe selecționate din soiurile cu productivitate ridicată. Datoria oamenilor de știință este de a studia temeinic noile soiuri, pentru a cunoaște bine rezistența lor la ger, secetă, cădere, la atacul boblor și dăunătorilor.în introducerea și generalizarea în 'producție a semințelor selecționate este necesar ca organele agricole să tragă învățăminte din neajunsurile de anul trecut, cînd, fără să se facă un studiu temeinic, anumite soiuri de grîu au fost introduse în raioane cu condiții mai puțin potrivite pentru cultivarea lor, ceea ce a dus la o producție scăzută. Asemenea practici nu pot decit să slăbească încrederea țărănimii în soiurile recomandate. Răsptodirea soiurilor noi în gospodăriile de stat și colective trebuie să se facă cu discernămint. in mod diferențiat, pentru a se obține recolte mari și stabile.în toamna aceasta s-au însămînțat cu grîu peste 3.200.000 ha, dintre care 1.800.000 cu soiuri cu productivitate sporită, în condiții agrotehnice mai bune și în termene mult mai scurte decit pînă acum, ceea ce ai, normal și să intre în iarnă
însemnătate pentru creșterea veniturilor Tovarăși,

colective — aproape kg, întovărășirile — gospodă- realizatce auîn Consfă- directo-

făcut ca semănăturile să răsară întărite și bine înfrățite.
Anul acesta s-au cultivatboabe 3.430.000 ha și s-a obținut o producție medie de 1.700cu porumb pentru producția de

kg la hectar. Față de producțiile realizate în trecut este un vădit progres. Dar, ținînd seama de dotarea tehnică, de pă- mintul bun pe care-1 avem, de hărnicia țărănimii noastre, producția reaUzată este mică, foarte mică.Gospodăriile agricole de stat au obținut de pe întreaga suprafață cultivată cu porumb, de 312.000 ha, o producție medie de aproape 2.500 kg boabe la ha. Gospodăriile colective au obținut 2.000 kg în medie de pe o suprafață de 1.255.000 ha. Ceea ce trage în jos media pe țară sînt producțiile scăzute ale întovărășirilor și gospodăriilor individuale. întovărășirile agricole au obținut 1.340 kg la hectar de pe 950.000 ha, iar țăranii individuali — numai 1.150 kg în medie la hectar pe o suprafață de 639.000 ha.Este neîndoielnic că, dacă pe toată suprafața cultivată cu porumb s-ar aplica întregul complex de măsuri agrotehnice — așa cum procedează un șir de gospodării fruntașe — producția medie Ia ha in condițiile unuj an normal ar putea crește la cel puțin 3.000 de kg în gospodăriile colective și la 3.500 de kg in gospodăriile de stat.Aceasta o dovedește experiența a numeroase unități socia- ’.:ste din agricultură. Un număr de 150 de gospodării de stat situate în toate zonele pedoclimatice unde se cultivă porumb, au obținut peste 3.000 kg ; dintre ele, 81 de gospodării au realizat peste 3.500 kg. De asemenea 450 de gospodării colective au obținut peste 3.000 kg la hectar.Experiența unor gospodării colective — de pildă G.A.C. din comunele Horoatu Crasnei, Fundătura, Bolduț,- Mihai Viteazu din regiunea Cluj — a dovedit că, chiar în condițiile secetei care a bîntuit anul acesta prin partea locului, se pot recolta 1.800—3.100 kg porumb boabe la hectar. Aceasta arată ce importanță are pentru obținerea de recolte mari aplicarea măsurilor agrotehnice corespunzătoare la timp și în condiții cit mai bune.Anul acesta au fost cultivate cu hibrizi dubli de porumb peste 1 milion de hectare ; in 1962 se vor însămînța circa 2 milioane de hectare, iar în anii următori sămînța hibridă se va putea extinde pe întreaga suprafață cultivată cu porumb. Raionarea hibrizilor trebuie să se facă în așa fel incit să nu se mai repete greșelile din anii trecuți, cînd în unele Ifcuri din partea de sud a țării, unde verile secetoase sînt mai dese, au fost repartizate varietăți care nu rezistă la secetă, în timp ce în localități din zonele nordice au fost dați în cultură hibrizi cu vegetație prea lungă, care n-au ajuns la coacere deplină.în lucrările Consfătuirii i~a----- ’ —_________ a ocupat un loc important problema densității plantelor la hectar. Experiențele efectuate de institutele de cercetări arată că. asigurindu-se o densitate optimă a plantelor, producția de porumb se poate mări cu 25—;30 I3, sută în medie pe țară.Pornind de la realizările remarcabile ale gospodăriilor agricole fruntașe, de la bogata experiență acumulată de lucrătorii din gospodăriile de stat și S.M.T.. de colectiviști, a fost făcută recomandarea ea în fiecare gospodărie să se aleagă loturile cele mai bune pe care să se aplice măsurile indicate de știința și practica înaintată pentru a se obține o recoltă de porumb boabe de peste 5.000 kg la hectar pe terenuri neirigate. Dacă în 1962 gospodăriile colective ar realiza o producție de 5.000 kg porumb boabe în medie la hectar de pe 500.000 hectare, s-ar obține, față de anul 1961, un spor de 1,5 milioane tone de porumb.Ținînd seama de experiența bogată a țărănimii noastre și pentru acoperirea necesităților de consum ale populației este necesar ca, pe lingă sporirea producției de fasole din cultură pură, să dăm o mai mare extindere cultivării fasolei intercalate între porumb. Prin această metodă se pot obține de pe fiecare hectar, pe lingă recolta de porumb, în jurul a 300 kg de fasole boabe.O atenție deosebită s-a dat în dezbaterile Consfătuirii cultivării plantelor bogate în proteine, pentru furajarea rațională a animalelor și pentru creșterea productivității lor, precum și culturilor de floarea-soarelui. sfeclă de zahăr, cartofi, legume și altele.In 1962 suprafețele cultivate cu mazăre pot fi mărite pînă la 300.000 de ha, prin restrîngerea altor culturi mai puțin valo-
(Continuare în pag. a 2-a)

Conducatori ai partidului și guvernului în mijlocul delega ților din regiunea Argeș.

Vineri dimineața au con
tinuat lucrările Consfătui
rii pe țară a țăranilor co
lectiviști.

Participanții la Consfă
tuire au intimpinat cu pu
ternice aplauze și urale so. 
sirea în sală a tovarășilor 
Gheorghe 
Gheorghe
Bodnăraș, Petre Borilă, Ni- 
colae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leonti n Sălăjan. Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea.

Lucrările ședinței au 
fost conduse de tovarășul 
Gheorghe Apostol.

Primit cu aplauze în
delungate, a luat cuvîn
tul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Cuvîntarea, urmărită cu 
o deosebită atenție, a fost 
subliniată în repetate rin- 
duri cu vii și puternice a- 
plauze. La sfirșitul cuvin- 
tărh, asistența, in picioare, 
a ovaționat îndelung.

în pauza care a urmat, 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și ceilalți condu
cători de partid și de stat 
s-au întreținut călduros cu participanții la Consfătuire 
și s-au fotografiat îm
preună cu delegații din 
toate regiunile țării.

în continuarea ședinței, 
în numele comisiei de re
dactare, tov. Virgil Cazacu 
a dat citire proiectului de 
Chemare a Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colecti
viști către membrii gospo
dăriilor agricole colective, 
ai întovărășirilor agricole, 
lucrătorii din stațiunile de 
mașini și tractoare și gos
podăriile agricole de stat, 
tehnicienii, inginerii și oa
menii de știință 
cultură.

Consfătuirea 
în unanimitate

Gheorghiu-Dej, 
Apostol, Emil

din agri-

a aprobat 
Chemarea.

Declarînd închise lucră
rile Consfătuirii, tovarășul 
Gheorghe Apostol a spus, 
printre altele : Consfătuirea 
noastră, care s-a desfășurat 
în cinci zile de muncă rod
nică, a demonstrat din nou 
încrederea cu care țărăni
mea urmează și înfăptu
iește politica partidului 
nostru. Dezbaterile care 
au avut loc aici, cuvînta
rea deosebit de importantă 
a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej sînt pline 
de învățăminte prețioase 
pentru țărănime, clasa mun
citoare și intelectualitatea 
noastră. Cu toții, uniți în 
*—’   în-

mare 
! la

jurul partidului, vom 
deplini sarcinile de 1 
însemnătate stabilite 
această Consfătuire.

Întorși în satele și 
munele dv. să vorbiți 
pre discuțiile care au 
loc la Consfătuire, uwpic 
politica partidului de dez
voltare a agriculturii, să 
faceți ca fiecare colecti
vist. fiecare colectivistă să 
devină cu adevărat un pro
pagandist pentru termi
narea colectivizării agri
culturii mai devreme decit 
au prevăzut Directivele ce
lui de-al lll-lea Congres 
al partidului.

Vă urăm, dragi tovarăși, 
tuturor, sănătate deplină și 
spor la muncă!

Lucrările Consfătuirii au 
luat sfîrșit intr-o atmo
sferă de mare entuziasm. 
Asistența în picioare a 
ovaționat îndelung pentru 
Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn și Comitetul său Cen
tral, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
pentru alianța trainică 
între clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, pen
tru înflorirea patriei noa
stre, Republica Populară 
Romînă.

co
des- 
avut 

despre

(Agerpres)

j



Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. l-a)soase, dar fare ocupă în unele gospodării colective suprafețe Însemnate.Producția de floarea-soareluj a crescut continuu — de la 255.000 tone pe an în perioada 1956-1958. la 511.000 tone în perioada 1959-1961. Creșterea s-a produs însă mai mult pe seama extinderii suprafețelor cultivate, și în mai mică măsură pe seama sporirii producției la hectar. Este necesar să înmulțim soiurile cu un conținut ridicat de ulei, să cultivăm această plantă în terenuri arate adînc Și bine îngrășate, să facem lucrările de semănat și îngrijire a culturii în condiții bune, sporind pe această bază producția medie Ia hectar la cel puțin 1.500 kg.Producția de sfeclă de zahăr a crescut de la 1,7 milioane tone în 1958, la 2,8 milioane tone în 1961. Recoltele mari obținute de numeroase gospodării colective ne arată însă că și la această cultură putem ridica în mod simțitor producția, realizînd pînă în 1965 recolte de 25.000 kg în medie la ha. Sarcina este de a introduce în cultură soiuri cu un conținut mai ridicat de zahăr, de a mări producția la hectar și de a orienta cultivarea acestei plante spre zonele cele mai favorabile.La cartofi, producția medie la hectar se menține de ani de zile la un nivel nesatisfăcător. A întîrziat luarea măsurilor de înmulțire și introducere în cultură a soiurilor valoroase. Pentru obținerea unor producți mari de cartofi este necesar să se aleagă terenurile cele mai potrivite, să se introducă pe scară largă soiuri productive și rezistente la boli.O problemă care trebuie să preocupe în permanență Ministerul Agriculturii și sfaturile populare este dezvoltarea zonelor legumicole în jurul orașelor și centrelor muncitorești pentru a asigura aprovizionarea cit mai abundentă a populației și a evita transportul costisitor de la distanțe mari. S-a arătat în Consfătuire ce venituri mari se realizează prin cultura legumelor. Exemplele citate aci sînt concludente.Considerăm judicioase analiza și recomandările făcute de comisiile formate de Consfătuire în problemele viticulturii și pomiculturii, precum și în problema recuperării terenurilor neproductive și combaterii eroziunii solului. Aceste recomandări, conforme cu orientarea dată de Congresul partidului, trebuie examinate cu atenția cuvenită de forurile competente.Tovarăși,Congresul al IÎI-lea al partidului nostru a trasat sarcina ca pînă în 1965 numărul bovinelor să crească la 5.8 milioane, al porcinelor la 7,5 milioane, al ovinelor la 13 milioane — din care în gospodăriile colective 2.350.000 bovine. 3.7 milioane porcine. 7 milioane ovine.Sarcina sporirii șeotelului se realizează cu succes Pînă la 1 noiembrie 1961, numărul bovinelor din gospodăriile colective a crescut la 930.000, din care 265.580 vaci și 350.000 vițele. Pe lingă mijloacele proprii investite pentru sporirea șeptelului. gospodăriile colective au primit în 1961 din partea statului credite în valoare de peste 800 milioane lei pe termen lung și fără dobîndă. pentru procurarea de animale și de materiale necesare construcției de adăposturi.Cu toate acestea, nu sînt folosite încă marile posibilități de care dispunem pentru sporirea rapidă a efectivelor de animale. Condițiile favorabile pentru creșterea animalelor sînt insuficient valorificate în regiunile Brașov, Mureș-Autonomă Maghiară și în alte regiuni cu întinderi mari de pășuni și cu o veche tradiție în zootehnie.Trebuie relevată atitudinea justă a acelor gospodării care iș- sporesc numărul de vaci din prăsilă proprie. Un exemplu bun în această privință îl dă gospodăria colectivă din Hărman. regiunea Brașov ; dintr-un efectiv de 526 vaci, cit are în prezent gospodăria, 326 sînt din prăsilă propriePlenara C. C. al P.M.R. din 30 iunie — 1 iulie a.e. a criticat tendința de a neglija unele rase autohtone sub pretextul că sînt slab productive. Experiențele făcute de stațiunile Institutului de cercetări zootehnice cît și rezultatele multa- gospodării de stat și gospodării colective au arătat că. prin Încrucișarea vacilor sure de stepă cu tauri selecționați din rasele Brună de Maramureș. Roșie de Dobrogea si Bălțată românească, se obțin metiși care, bine hrăniți, dau 2.509—3.200 litri lapte.Tn Consfătuire, mulți vorbitori au dat exemple convingătoare despre rezultatele pozitive obținute în gospodăriile lor în ce privește creșterea producției de lapte. Product. ’ bune s-au obținut în regiunile Suceava, Dobrogea. Crișana. Brașov și Banat La gospodăria colectivă din Comloșu Mare, regiunea Banat s-au obținut pînă la 1 decembrie ac. 3.000 litri lapte în medie de la fiecare din cele 194 de vaci furajate la gospodăria colectivă din Livedea. regiunea București — 2.M0 litri în medie de la 103 vaci furajate. 616 gospodării colective au realizat, numai în primele zece luni ale anului, o producție medie de peste 1.800 litri lapte de la fiecare vacă furajată. Cu toate acestea, producția de lapte în unele gospodării este încă nesatisfăcătoare. Și anul acesta, un număr important de gospodării. în special în regiunile Argeș, Cluj. Iași și Oltenia, obțin sub 1.000 litri lapte în medie de la fiecare vacă furajată : aceasta se da- torește în primul rind faptului că vitele nu sînt bine îngrijite și alimentate cu furaje în cantități suficiente și de bună calitate.Deosebit de rentabilă pentru gospodăriile colective este creșterea șj îngrășarea porcilor, care constituie sursa nrineinală de sporire a producției de came, aducînd mari venituri bănești, tn anul 1960. gospodăriile colective au livrat statului 100.000 de porci, iar în 1961 — 250.000 : în anul 1962. ele vor livra pe bază de contract 900.000 de porci.în ce privește creșterea ovinelor, numărul lor se menține in jurul a 11 milioane capete. Rezultatele obținute în creșterea numărului de oi cu lînă fină și semifină fac posibilă realizarea sarcinii trasate de conducerea partidului de a elimina, începînd din 1962. importul de lînă. La 1 octombrie a.c.. din totalul de peste 5 milioane ovine în sectorul agricol socialist, cele cu lînă fină și semifină reprezentau 3.770.000 capete, adică peste 75 Ia sută. A sporit de asemenea și productivitatea lor. Merită să fie menționate rezultatele unor gospodării colective din Maramureș. Dobrogea și Crișana, care au obținut de la un număr mare de oi o producție de 5-7 kg lînă fină și semifină în medie de la fiecare oaie, fapt care arată posibilitățile mari de creștere a producției de lînă.Ca să se realizeze în 1965 numărul de oi necesar producției de 27.000 tone lînă fină și semifină, se vor lua măsuri pentru păstrarea mîeluțelor din aceste rase și creșterea pînă în 1963 a unui milion de batali.O problemă care trebuie să se bucure de o atenție deosebită este creșterea păsărilor.Ați ascultat aici expunerea tov. Nieolae Dogaru, de la gospodăria de stat Giarmata, și a tov. Gheorghe Hiotu, de la gospodăria de stat Andrășești, și expunerile altor vorbitori, care au arătat ce poate realiza un bun gospodar, pasionat și conștient de importanța economică a sectorului avicol. Gospodăria de stat Giarmata crește anual 100.000 pui de găină și 20.000 pui de curcă, la 100 hectare revenind 3.150 păsări, în afară de încărcătura cu animale mari. De pe urma sectorului avicol gospodăria a obținut peste plan 2,5 vagoane carne de pasăre și 270.000 ouă. Exemple asemănătoare se găsesc și în gospodăriile colective.în Consfătuire s-a arătat însă că numeroase gospodării de stat și colective au doar o pasăre la 2—3 hectare. Să punem capăt, tovarăși, cu hotărfre, acestei stări de lucruri intolerabile. Toate gospodăriile de stat și colective trebuie să-și creeze un sector avicol puternic, să crească cel puțin 500—600 păsări la suta de hectare. In unitățile situate în imediata apropiere a orașelor și centrelor muncitorești trebuie să se dezvolte creșterea industrială a păsărilor pentru ouă și carne, să se organizeze crescătorii cu cel puțin 10—15.000 păsări din cele mai bune rase specializate pentru producția de ouă.Tovarăși,Pentru a se realiza sarcinile creșterii animalelor, a producției de lapte, carne, lînă și altele este necesar ca în toate gospodăriile să se manifeste o grijă permanentă, susținută pentru sporirea producției de furaje. Ținînd seama de valoarea deosebită a porumbului însilozat, în primul rînd pentru hrănirea vacilor de lapte, se impune ca problema asigurării acestui furaj să fie mereu în centrul atenției organelor de partid și de stat, a conducerii fiecărei gospodării. în această privință, comisia pentru creșterea animalelor a făcut recomandări valoroase și consider că aplicarea lor e®te în interesul fiecărei gospodării.In ultimii ani s-a extins cultura dublă a plantelor de nutreț, îndeosebi a porumbului, pe suprafețele de pe care s-au recoltat secara, orzul, rapița etc. Această metodă, care înseamnă de fapt o mărire a suprafețelor cultivate, trebuie aplicată în anii următori de toate gospodăriile colective și de stat, pentru a se obține cantități suplimentare de furaje valoroase.

Pășunile și fînețele naturale, care se întind pe mai bine de 4 milioane hectare, sînt o mare bogăție a țării noastre, ce trebuie să fie mult mai bine folosită In Consfătuire s-au făcut propuneri folositoare de care e bine să se țină seamă.In gospodăriile agricole de stat și colective trebuie să se organizeze pe scară mult mai largă producerea furajelor combinate, mai ales pentru porci și păsări, care duc la folosirea mai rațională a nutrețului, la producții sporite și la scăderea prețului de cost al produselor animaliere.Pentru adăpostirea animalelor, gospodăriile colective au primit din partea statului importante credite pe termen lung, materiale la prețuri reduse și asistență tehnică. Executarea la timp a unor construcții ieftine și trainice este o problemă care trebuie să se afle în atenția permanentă a organelor de partid și de stat. Aici au fost date numeroase exemple de soluții constructive, economice, potrivite a fi adoptate de gospodăriile colective care au de executat construcții zootehnice.Tovarăși,Muncitorii, inginerii și tehnicienii din industria constructoare de mașini asigură, prin munca lor pricepută într-o măsură tot mai însemnată, dotarea agriculturii cu tractoare, mașini și utilaje moderne la nivelul tehnicii mondiale și în numărul cerut de dezvoltarea agriculturii socialiste. în prezent, pe ogoarele patriei noastre lucrează 52.000 tractoare fizice, peste 23.0e0 combine de cereale păioase, 48.000 semănători și alte mașini.Industria noastră a produs un tip de combină de recoltat cereale păioase bine apreciată de lucrătorii din gospodăriile de stat și de colectiviști, noi tipuri de semănători universale cu productivitate sporită, semănători de porumb de mare precizie și cu randament ridicat: în curînd, agricultura va primi un nou tractor universal de 65CP, cu înaltă productivitate ; vor intra in fabricație de serie o combină de recoltat porumb știuleți, o combină de recoltat porumb siloz.în fața industriei stă sarcina de a-și însuși și livra agriculturii mașini pentru mecanizarea lucrărilor de recoltare și pregătire a furajelor, aprovizionarea cu apă, tunsul mecanic al oilor, mulsul mecanic al vacilor, transportul din interiorul gospodăriei. pentru mecanizarea principalelor lucrări de pomicultură, legumicultura, viticultură.Dezvoltarea agriculturii noastre a demonstrat rolul mare pe care l-au îndeplinit și-1 îndeplinesc stațiunile de mașini și tractoare în creșterea producției. Volumul lucrărilor mecanizate a crescut în 1961 de peste 2 ori față de 1959. iar gradul de mecanizare a principalelor lucrări în gospodării colective a fost de peste 90 la sută la arat și la semănatul cerealelor păioase, de 70 la sută la recoltatul cerealelor păioase, de 76 la sută la semănatul porumbului. Extinderea mecanizării ia un număr mare de lucrări și îmbunătățirea continuă a calității acestora a contribuit la obținerea de producții mai mari și constante de către gospodăriile colective.Un mijloc important pentru îmbunătățirea activității mecanizatorilor O constituie permanentizarea brigăzilor de tractoare la gospodăriile agricole colective. Faptul că aceiași mecanizatori sînt repartizați să lucreze mai mulți ani la rind in aceeași gospodărie duce la întărirea colaborării dintre brigada de tractoare și brigăzile de cîmp ale gospodăriei colective, la mărirea spiritului de răspundere al mecanizatorilor față de soarta recoltei de pe tarlalele pe care le lucrează.Marea majoritate a mecanizatorilor, muncind conștiincios și cu spirit de răspundere, efectuează lucrările Ia timp și în condiții de bună calitate contribuie la creșterea considerabilă a recoltelor. Desigur, mai Sînt cazuri cind unii mecanizatori execută lucrări de calitate nesatisfăcătoare. Conducerile stațiunilor de mașini și tractoare trebuie să considere drept o sarcină de cinste de a executa mimai lucrări de bună calitate. Organele și organizațiile de partid au datoria să exercite un permanent control asupra calității lucrărilor executate de S.M.T.Partidul și guvernul au încredințat gospodăriilor de s lat sarcina de a deveni mari întreprinderi agricole socialiste, care să dea mari cantități de produse agro-alimentare pentru aprovizionarea populației și a industriei și, totodată, să fie un model de agricultură socialistă pentru gospodăriile colective, să le aprovizioneze cu semințe din soiuri de înaltă productivitate, eu material săditor și animate de rasă. Putem spune că ele ir.dep- nese cu bune rezultate aceste sarcini de răspundere.Producția globală agricolă a gospodăriilor de stat a crescut considerabil, a sporit productivitatea r.®c. s. a scăzut prețul de cost al produselor. în anii 1358-1S6! ele au livrat fondului central de două ori mat rx.' 
gris, de trei ori mai -stit lapte de vacă, de aproape trei ori mai soita me șt eu 7» ta sata Mai ttt. t. « 
față de «S3 ’-S&5—1*5* Asul acrea eastribcSa tor ta fondul central reprezintă la gris 36 la sută- la porumb 28 la sută, la carne » la sută, la lapte de vacă 36 la sută. Totodată, ele au livrat în etosul acestui an gospodăriilor colective peste 156.000 tone sămânță de gria de calitate superioară, 154)00 tone de sămință de porumb hibrid de mare product.virate, material săditor. potnivitieol și animale de prăsilă.Nu putem însă trece cu vederea faptul că In toate regiunile mai există gospodării de stat cu producții scăzute; deseori în cadrul gospodării producția diferă chiar de la o brigadă la alta.Gospodăriile agricole de stat dispun de suficiente mijloace meranteo de numeroși ingineri și tehnicieni, de tot ce este necesar pentru a pune capăt acestei situării, pentru a asigura dezvoltarea lor multilaterală și obținerea unor producții din ce in ce mai mari.Consiliile gospodăriilor de stat, rwnc’.Jîti. inginerii și tehnicieni trebuie să-și concentrsse eforturile ic direcția folosirii mai raționale a pămitriilui și a tehnicii de care dispensă generalizeze și să introducă ue scară lareă în producție cuceririle științei și tehnicii agricole înaintate, să pună în valoare toate rezervele pentru creșterea putemscă a producției vegetale și animale, să îmbunătățească continuu organizarea muncii, să respecte și să întărească disciplina de pian și financiară, să se preocupe permanent de creșterea productivității muncii și de reducerea prețulu: de cost a! produselor.

Tovarăși.In am* puterii populare numărul inginerilor. tehnicienilor agronomi, zootehnic-'anilor și medicilor veterinari a sporit de aproape 9 ori față de 1938. Am ascultat eu mult interes cuvântul mai multor specialiști, agronomi, zootehniști, care-ș: cunosc temornir profesiunea, au dobândit o experiență prețioasă și muncesc cu devotament pentru realizarea sarcinilor lor.Nu poate fi satisfacție mai mare pentru un agronom, zoo- tehnician sau medie veterinar deeit aceea de a munci efectiv pe teren, în gospodării de stat și colective, unde își poate valorifica pe deplin cunoștințele acumulate in anii de studiu și poate redea rezultatele concrete ale muncii sale.Cadrele agricole de care dispunem trebuie folosite în mo< rațional, corespunzător cu pregătirea lor și cu nevoile unităților agricole socialiste. Numeroase cadre din agricultură sînt folosite în diferite munci nelegate de specialitatea pentru care s-au pregătit, în timp ce în G_A..S.-uri, gospodării colective și S-M.T.-uri lucrează doar un număr redus de specialiști. în regiunea Bacău, din 395 ingineri agronomi și zootehnicieni, numai 107 lucrează în gospodării de stat, colective sau S.M.T.-uri, iar în regiunea Oltenia, din 1.218 specialiști agricoli numai 409.Trebuie schimbată radical această stare de lucruri, îndrep- tînd majoritatea covârșitoare a cadrelor de specialiști spre munca nemijlocită în unitățile agricole socialiste, acolo unde se hotărăște soarta recoltei.Pe lingă grija de a folosi judicios cadrele agricole existente, sînt necesare eforturi serioase pentru a spori numărul specialiștilor agricoli și a imbunătăți pregătirea lor. Se află in curs de elaborare un plan de măsuri privind dezvoltarea învățământului agricol de toate gradele. Se prevede sporirea numărului studenților din institutele de învățământ superior și extinderea rețelei școlilor destinate formării cadrelor medii. Procesul de studiu în învățământul agricol superior va fi temeinic îmbunătățit, in scopul asigurării unei mai strânse legături cu producția agricolă. Programele de studiu vor trebui revizuite, pentru a fi la nivelul celor mai noi cuceriri ale științei și practicii agricole. îmbunătățiri serioase vor fi aduse și sistemului de pregătire a cadrelor medii, legând întregul proces de predare a cunoștințelor de munca practică in unitățile agricole socialiste, ceea ce va crea condiții pentru temeinica pregătire teoretică și practică a elevilor.Treptat, școlile tehnice agricole și institutele de învățământ agricol superior vor trebui mutate în cele mai bune gospodării de stat sau stațiuni experimentale, asâgurîndu-se aci condiții necesare bunei desfășurări a procesului de învățământ. Sin- 

țem încredințați că această măsură va ridica la un nivel înalt învățămîntul agricol și va fi primită cu satisfacție de tineret, ca și de corpul nostru didactic. (Aplauze).Ritmul rapid al mecanizării agriculturii impune ca în cîțiva ani să se pregătească un număr de peste 60.000 mecanizatori agricoli. Pentru realizarea acestei sarcini, Ministerul Agriculturii va organiza pe lingă stațiunile de mașini și tractoare Și gospodăriile de stat numărul necesar de școli profesionale care să pregătească tractoriști mecanizatori.Dezbaterile Consfătuirii reflectă roadele muncii desfășurate de partid pentru răspîndirea în mase a cunoștințelor agricole. Această acțiune trebuie să capete o mai mare amploare, astfel ineît să cuprindă practic întreaga masă dc țărani colectiviști, acordîndu-se o deosebită atenție tineretului. Cadrele de specialiști sînt chemate să dea întregul lor sprijin cercurilor de învățământ agrozootehnic de masă, precum șî altor forme de răs- pîndire a cunoștințelor agricole în rîndurile țărănimii.în vederea calificării cadrelor de conducere din gospodăriile colective, Ministerul Agriculturii și sfaturile populare au datoria să asigure funcționarea în bune condițiuni a cursurilor de pregătire a președinților de gospodării colective, a brigadierilor și socotitorilor.Oamenii de știință din institutele de cercetări, de învățământ superior și din stațiunile experimentale aduc o mare contribuție la introducerea în practica agricolă a unor noi hibrizi de porumb și soiuri de plante de mai mare productivitate, la perfecționarea mașinilor agricole, ridicarea fertilității solului, îmbunătățirea agrotehnicii culturilor și la rezolvarea altor probleme ale producției vegetale și animale. Meritele unor cercetători științifici au fost subliniate de o serie de vorbitori și reliefate cu prilejul decorării celor care s-au distins în munca de dezvoltare a agriculturii noastre.Cu toate progresele obținute, există încă o serioasă rămînere in urmă a științei agricole din țara noastră față de cerințele crescute ale agriculturii socialiste. Mai sînt oameni de știință care desfășoară o muncă de cabinet, ruptă de teren, iar forurile științifice conducătoare înclină de multe ori să aprecieze activitatea cercetătorilor numai după numărul de lucrări publicate, fără a ține seama de eficiența practică a acestora.în prezent, majoritatea cercetătorilor științifici din domeniul agriculturii sînt concentrați în București. Măsurile luate în vederea îndreptării acestei situații sînt încă timide. Este necesar ca centrul de greutate al muncii de cercetare științifică să fie mutat în producție, unde se verifică practic valabilitatea oricărei concluzii științifice. (Aplauze). Activitatea de cercetare științifică trebuie să aducă o contribuție mai mare în domenii vitale pentru producția agricolă : ameliorarea plantelor și a raselor de animale autohtone, elaborarea agrotehnicii culturilor irigate în condițiile țării noastre, combaterea bolilor și dăunătorilor și altele.Stațiunile experimentale trebuie legate mai strîns de gospodăriile agricole de stat și colective, să nu se mărginească doar la recomandări de metode avansate, ci să fie ele însele exemple de folosire a acestor metode, demonstrind, prin rezultatele obținute în producție, eficacitatea aplicării în practică a științei, și constituind în acest fel adevărate focare de răspîndire a experienței înaintate. (Aplauze).Am ascultat cu satisfacție cuvîntul academicianului Gh. Io- nescu-Sisești, apelul său către oamenii de știință de a lega mai strîns cercetarea științifică de practică. Nu mă îndoiesc că acest apel va găsi răsunetul cuvenit în inimile tuturor cercetătorilor.Creșterea eficacității cercetărilor științifice în strinsă legătură cu practica, ca producția, reprezintă una din condițiile de bază pentru atingerea obiectivelor stabilite de partid în dezvoltarea agriculturii socialiste.Tovarăși,Vreau să vă adue la cunoștință o veste care, sînt convins, are să vă bucure pe toți. Planul producției globale industriale pe 1961 a fost îndeplinit Ia 19 decembrie, cu 12 zile înainte de sfir- șitul anului. (Aplauze furtunoase). Aeeasta înseamnă că în zilele care au mai rămas pînă la începutul noului an se vor obține importante depășiri ale planului de producție,Permiteți-mi să exprim de la această tribună cele mai calde sentimente de dragoste și de inaltă prețuire muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor pentru eforturile lor pline de abnegație, să felicit din toata inima eroica noastră clasă muncitoare pentru această victorie. (Aplauze puternice, urale. Asistența în picioare ovaționează îndelung).Se îndeplinesc an de an și se depășesc sarcinile prevăzute în Directivele celui de-al III-lea Congres al toate ramurileec-cr c-rtim națknale se dezvoltă în ritm susținut, ascendent, lăr- Cad euetisn pnter.țiaJul eccexeate al țări: noastre.
unsori prțacpule ate iadostir.ei gre-te. b^fcftoare pexrtra arin tad întregii eeounfi — se obțin iHiăuil faisesnnate de dezvoltare, producția anului 1961 fiind cu aproximativ 50 la sută mai mare deeit cea realizată în 1959. Și în industria bunurilor de consum se înfăptuiesc cu succes sarcinile trasate de partid pen- -ru creșterea producției, lărgirea sortimentelor, îmbunătățirea calității produselor. Comerțul socialist este aprovizionat cu o gamă variată de mărfuri de bună calitate, trainice și atrăgătoare care satisfac într-o măsură tot mai mare exigențele cres- cinde ale populației.Realizările însemnate obținute în creșterea producției materiale sporesc posibilitățile statului de a aloca fonduri din ce in ce mai importante pentru noi obiective industriale, pentru lărgirea bazei tehnico-materiale a agriculturii și transporturilor, pentru extinderea acțiunilor destinate ridicării nivelului de trai, în primii 2 ani ai planului de 6 ani s-au investit în întreaga economie peste 50 miliarde lei, cu 50 la sută mai mult decît în perioada anilor 1958-1959. în întreaga țară se desfășoară un vast program de construcții, se ridică noi fabrici și uzine, se dez- VQlH s. se reutilează pe baza termicii moderne numeroase în- treprinderi existente.în agricultură, in prima jumătate a planului de șase ani, Investițiile din fondurile statului depășesc cu aproape 3 miliarde lei prevederile din Directive, ajungîndu-se astfel ca volumul investițiilor pe anul 1962 să se apropie de nivelul prevăzut pentru anul 1965. Fonduri suplimentare au fost alocate în princi

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost primită cu entuziasm de participanții la Consfătuire.
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pal pentru intensificarea acțiunii de mecanizare a agriculturii, dezvoltarea zootehniei, lucrări de hidroameliorațiuni, dezvoltarea pomiculturii. O dată cu consolidarea economică a gospodăriilor agricole colective sporesc investițiile acestora din fonduri proprii.Sînt condiții ca în anul 1962 investițiile finanțate din resursele G.A.C. să ajungă la 2 miliarde lei, față de circa 600 milioane lei în 1959. Tot mai numeroase sînt gospodăriile agricole colective care în momentul de față își dezvoltă capacitatea de producție fără a mai recurge la credite din partea statului.Pe măsura dezvoltării economiei naționale, crește sistematic nivelul de trai al celor ce muncesc. în ultimii doi ani, salariul real a sporit cu 16 la sută. Creșterea puterii de cumpărare a oamenilor muncii de la orașe și sate se reflectă în volumul sporit al vînzărilor prin comerțul socialist, care în 1961 depășește cu o treime nivelul realizat în anul 1959.Acțiunile social-culturale se extind continuu, lărgindu-se baza tehnico-materială a învățământului, culturii și ocrotirii sănătății, se realizează cu succes programul construcțiilor de locuințe și de înfrumusețare a orașelor. Pentru construcțiile de locuințe, statul a alocat în anii 1960—1961 suma de 3,5 miliarde Iei, cu 750, milioane mai mult decît prevedeau pentru această perioadă Directivele Congresului al III-lea ; ca urmare, în acești doi ani, au fost date în folosința oamenilor muncii peste 65.000 apartamente.Economia noastră națională se caracterizează printr-o dezvoltare proporțională, prin creșterea continuă și valorificarea superioară a resurselor țării, printr-o situație financiară trainică.Succesele obținute în realizarea planului de șase ani constituie premise favorabile pentru dezvoltarea în continuare, pe linie ascendentă a economiei naționale. Planul pe anul 1962 prevede un nou avînt al industriei și agriculturii, creșterea însemnată a volumului de investiții, ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. Producția industrială va crește cu 13,5 la sută față de realizările din 1961, depășind cu circa 6,5 miliarde lei prevederile din Directive. în anul următor, volumul investițiilor din fondurile statului este de aproape 6 ori mai mare decît în 1950. Ca urmare a dezvoltării economiei naționale, numărul salariaților va ajunge în 1962 la 3.660.000, cu 200.000 mai mult decît se prevede în Directive.Importantele realizări obținute, avîntul și hotărîrea cu care oamenii muncii de Ia orașe șî sate luptă pentru îndeplinirea prevederilor planului de 6 ani, sînt o chezășie că mărețul program al desăvîrșirii construcției socialiste va fi înfăptuit cu deplin succes. Patria noastră va cunoaște o și mai mare înflorire, spre binele și fericirea poporului. (Aplauze vii, puternice).Tovarăși,Lucrările Consfătuirii noastre vor constitui un îndemn puternic pentru organele de partid și de stat, pentru toți cei ce lucrează în' domeniul agriculturii de a-și concentra eforturile pentru consolidarea econoimico-organizatarică a gospodăriilor collective, pentru dezvoltarea lor multilaterală, întărirea proprietății obștești, creșterea producției globale și a prcducției-marfă. Să muncim neobosit pentru ca fiecare gospodărie colectivă să devină o unitate socialistă puternică și înfloritoare, care să asigure colectiviștilor o viață îmbelșugată și să constituie un exemplu viu, însuflețitor, pentru întreaga țărănime ! (Aplauze puternice).'îndeplinirea marilor sarcini dezbătute în Consfătuirea noastră cere îmbunătățirea întregi; activități de conducere a agriculturii socialiste. în această privință, un rol important revine Ministerului Agriculturii. El trebuie să-și îmbunătățească stilul și metodele de muncă, să devină un adevărat centru organizatoric de generalizare în producția agricolă a științe; și practicii înaintate, a metodelor folosite de fruntașii producțiilor mari, să contribuie mai activ la introducerea noului în agricultură. Ministerul are datoria să studieze temeinic problemele economice, tehnico-științifice și organizatorice ale agriculturii noastre socialiste, atrăgând în această muncă cele mai competente cadre din unitățile agricole socialiste, cadrele de specialiști de la raioane și regiuni și din institutele de cercetări și de învățământ agricol.Sarcini de mare răspundere revin sfaturilor populare. Ele sînt chemate să se ocupe îndeaproape de întreaga activitate a gospodăriilor colective și să rezolve cu competență, operativ, toate problemele privind întărirea lor economico-organiza- torică.Organele regionale și raionale de partid au sarcina să desfășoare o intensă muncă politică și organizatorică în rîndul țărănimii și al tuturor oamenilor muncii de la sate, să stu- —sze ș: să organizeze răspândirea largă a experiențe: înaintase. să augure îndrumarea permanentă, concretă, a activității sfaturilor populare 'și a conducerilor gospodăriilor colectiveTovarăși,Consfătuirea a scos la Iveală rezervele mari ale agriculturi; noastre, a pus în lumină comoara nesecată a experienței acumulate de țăranii colectiviști, de lucrătorii din gospodării de stat și S.M.T.-uri, de specialiști și oameni de știință, de organele de partid și sfaturile populare.Ne exprimăm convingerea că participanții la Consfătuire, întoreîndu-se la locurile lor, vor face larg cunoscute întregii țărămmi, tuturor lucrătorilor din agricultură, cele dezbătute aicj și vor munci activ pentru aplicarea recomandărilor ce s-au elaborat. (Vii aplauze).Ne mai despart cîteva zile de Anul. Nou. Permiteți-mi să vă adresez cu acest prilej calde felicitări tovărășești și să vă urez din toată inima vouă, și prin voi tuturor lucrătorilor din agricultură, multă sănătate, fericire și putere de muncă pentru ca anul care vine să fie un an de noi realizări în dezvoltarea agriculturii socialiste și în creșterea continuă a producției agricole, de noi și tot mai mari succese în lupta pentru construirea socialismului în patria noastră, pentru bunăstare® și fericirea poporului!Spor la muncă, tovarăși! (Aplauze puternice, prelungite ; toți se ridică în picioare, minute în șir răsună urale și ovații).



Invăfămîntul politic U. T, M. la ssto

DUPĂ PRIMELE
SEMINARIICercul politic U.T.M. „Să ne cunoaștem patria noastră socialistă" din gospodăria colectivă are 28 de cursanți. Sîntem abia la începutul noului an de învăță, mînt. Am ținut doar două lecții și seminarii cu privire la Expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej „40 de ani de luptă sub steagul atotbiruitor al marxism-leni- nismului".încă din primul seminar am căutat să-i fac pe cursanți să înțeleagă etapele importante ale luptei partidului. Vreau să arăt din experiența mea de propagandist că nu odată am remarcat tendința unor tineri de a memora în mod mecanic o seamă de cifre, ani, neinsis- țînd tocmai asupra a ceea ce este esențial — înțelegerea etapelor mai însemnate din lupta partidului nostru. Tocmai de aceea am urmărit, ca membrii cercului să rețină ceea ce caracterizează diferitele momente importante din istoria partidului nostru.In celălalt seminar, cînd am discutat despre lupta poporului nostru condus de partid pentru construirea socialismului, au luat cuvîntul un număr mare de cursanți. S-au purtat discuții vii, interesante, mai cu seamă despre sarcinile trasate de partid în vederea încheierii procesului de colectivizare a agriculturii și întărirea economico-organizato- rică a gospodăriilor agricole colective. Tov. inginer agronom Kocsis Bela, secretarul organizației de bază U.T.M., care a participat la seminar, a vorbit despre dezvoltarea gospodăriei noastre. Printre altele a amintit că în gospodărie s-au obținut în acest an în medie 2423 kg. porumb boabe la hectar, iar de pe un lot de peste 7 ha s-au obținut în medie 4200 kg porumb boabe la ha. El a arătat că pe baza acestor succese, în anul
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pentru minericărbuni început anuale minerii, care au îndelungată si

viitor de pe un lot cu mult mai mare, colectiviștii s-au angajat să obțină o producție de 5.000 kg. porumb boabe la ha. în condiții de neirigare. In cadrul seminarului, utemiș- tii Fechete Alexandru, Bucur Alexandru, Barabaș Paras- chiva au amintit că pe baza hotărîrii adunării generale U.T.M. va lua ființă în gospodăria noastră o echipă de tineret. Membrii echipei s-au angajat să obțină pe 34 de hectare peste 5.000 kg porumb boabe la hectar. Ei au scos în evidență rolul învățămîntului agrozootehnic arătînd că fiecare utemist trebuie să-și însușească agrotehnica pentru a putea obține recolte bogate.Experiența mea de propagandistă mi-a arătat că trebuie să pun un accent deosebit pe studiul individual al fiecărui cursant. Dacă tînărul din cercul politic va studia temeinic, în primul rînd manualul, documentele de partid ce sînt recomandate, întregul material bibliografic, atunci fiecare seminar va contribui la ridicarea nivelului ideologic-politic. De aceea am și insistat chiar de la început ca toți cursanțil să aibă caiete de notițe în care să-și însemneze ceea ce găsesc esențial din materialele studiate.Am observat însă că unii cursanți ca Pastor Petru, Hosu Gheorghe, nu știu să-și conspecteze materialul indicat. Cu ei voi sta de vorbă separat, ajutîndu-i să-și ia notițe cit mai bune. La primele semina- rii am constatat de asemenea că unii cursanți nu iau parte la discuții iar dacă îi întrebi ceva — răspund doar cu „da“ și „nu“. Unii dintre ei rețin doar cîteva date. De aceștia mi-am propus să mă ocup, în timpul anului în mod special.Discutînd cu membrii comitetului organizației de bază U.T.M. am stabilit să organizăm pentru cursanții noștri vizitarea Muzeului regional din Tg. Mureș precum și a cîtorva întreprinderi. Aceste vizite îi vor ajuta pe tineri să înțeleagă mai bine diferite evenimente din istoria patriei noastre despre care vom învăța în cercul politic, să aprecieze cum se cuvine succesele obținute de poporul nostru sub conducerea partidului, pe drumul construirii socialismului.
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In aceste zile prin magazinulaîntreprinderii de difuzare materialul sportiv, din Capitală

In comuna Orlat, raionul Sibiu, se desfășoară o intensă activitate pentru popularizarea cărții. Aici, există 28 cercuri de citit care sînt conduse de cadre didactice. în ultimele luni un număr de 19 tineri au devenit purtători ai insignei „Prieten al cărții". în prezent se pregătesc alți 25 de tineri pentru a deveni purtători ai acestei insigne. La bibliotecă cititorii sînt primiți cu căldură de tovarășa bibliotecară Volovei Felicia. în anul curent s-au înregistrat un număr de 930 cititori, care au citit pînă în prezent peste 11.000 cărți agrotehnice, de știință popularizată și literatură politică și beletristică. Printre cititorii mai pasionați se numără tinerii Ghișoi Die, Sitarii Nicolae, Ghișoi Maria și alții.
GAVRIL CORBAN 

silvicultor

CE F
QiăptSmina aceasta, 

partidei de fotbal
in 
pe
BucureștiDinamo 

duminică la Tirana 
echipei Dinamo,

Dezvoltarea continuă
a relațiilor cultural-științifice

dintre R. P. Rîn zilele de 18 și 22 decembrie au avut loc la București tratative în legătură cu Planul de colaborare culturală și științifică pe anul 1962 și încheierea Planului de colaborare culturală științifică între R.P.R. U.R.S.S- pe anul 1963.In cadrul tratativelor, care s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească și de înțelegere reciprocă, părțile au subliniat cu satisfacție că îndeplinirea Planului de colaborare culturală și științifică pe anul 1961 a contribuit la dezvoltarea pe mai departe a relațiilor cultural- științifice dintre cele două țâri.Planurile pe următorii doi ani prevăd dezvoltarea colaborării multilaterale în domeniul științei, învățămîntului superior și de cultură generală, sănătății, artei și literaturiL presei, radiodifuziunii și televiziunii, hii precum și lărgirea iilor de colaborare între organizațiile și țiile cultural-științifice-Planul a fost semnat din partea romînă de V- Dumitrescu, adjunct ai ministrului Afacerilor Externe, iar din

Și 
Și

că

sportu- legătu- directâ institu-

;i U. R. S. Spartea sovietică de I. K. Je- galin, ambasadorul U.R.SS. la București, care au rostit cuvîntări.La semnarea documentelor au fost de față tovarășii: C. Crăciun și Șt- Bălan, ad- juneți ai ministrului învătă- mîntului și Culturii, dr. O. Berlogea, adjunct al ministrului Sănătății și Prevederilor Sociale, I. Balaș, vicepreședinte al Uniunii de Cultură Fizică și Sport, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Învățămîntului și Culturii, reprezentanți ai Academiei R P.R. și ai altor instituții culturale șî științifice.Din partea sovietică au fost prezenți tovarășii t G. E. Cebotariov, consilier al Ambasadei U.R.S S., A. P. Poz- deev, șef al Secției țărilor de democrație populară din Comitetul de Stal al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. pentru Relații Culturale cu Străinătatea, A. B. Medvedev, director adjunct al Direcției de Relații Externe din Ministerul învățămîntului Superior și Mediu Special al U-R.S.S. și alți membri ai Ambasadei U.R.S.S. la București.

La toate minele de din Valea Jiului a plata recompenselor 
de vechime pentru tehnicienii și inginerii o activitateTnrt-ninA tn producție. Anul a- cesta minerii din bazinul Văii Jiului au primit recompense de vechime in sumă totală de 17.395.146 lei.La mina Petrila, de exemplu, suma alocată în acest scop depășește 3 milioane lei- Tehnicianul minor’ Nicolae Buciuman lucrează aici de 27 de ani. El a primit o recompensa egală cu salariul său pe 3 htni de zile. Minerii loa Cimpeanu și Victor David de ’^aceeași mină, care lucrează de 20 de ani in subteran au beneficiat fiecare de recompense de vechime în valoare de peste 3.000 leiȘi in bazinul minier din Maramureș s-au plătit premiile de vechime pe anul 19S1. Valoarea acestor sporuri de vechime acordate lucrătorilor din unitățile trustului minier Baia Mare se cifrează la 6.831.474.(Agerpres)

La Hunedoara

Prima universitate
de cultură muzicalăLa Hunedoara s-a deschis prima universitate de cultură muzicală din regiune, care va fi îndrumată de Conservatorul de muzică „Ciprian Porum- bescu” din Capitală.Programul noii universități care se încadrează în activitatea clubului „Siderurgistul” din localitate asigură muncitorilor posibilitatea de a-și îmbogăți cunoștințele despre muzică.

Julieta Roșu, responsabila brigăzii de tineret de la secția centrale telefonice 
a Uzinelor de echipament electrotehnic din Capitală, împreună cu utemistul Aurel Bîgu fac o ultimă verificare a unei noi centrale telefonice.Foto : AGERPRES
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formația 
o va susține 
în compania 
pe agenda sportivă sini înscrise 
doar întreceri de handbal (in 
competiția organizată de Consil jI 
orășenesc U.C.F.S.), de natație (în 
cadrul „Cupei 30 Decembrie") 
precum și un concurs de scrimă 
deschis juniorilor și junioarelor.

Lipsa unei activități ccmpeti- 
ționaie mai bogate se explică 
prin faptul că de curînd s-au în
cheiat întrecerile din prima parte 
a campionatelor la un mare r.un-.ăr 
de discipline sportive. Lucrul a- 
cesta cit și— zăpada care a că
zut din abundență în aproape 
toate regiunile țării au făcut ca 
schiul, acest minunat sport al cu
rajului și pîrti’lor ai'oe, să treacă 
pe primul plan.

După cum s-a anunț at, în ziua 
de 31 decembrie va avea loc la 
Predeal concursul oficial de des
chidere a sezonului de schi, la 
care vor participa toti sportivii 
fruntași d n această disciplină.

In vederea acestai important 
concurs, schiorii cluburilor și aso
ciat or sportive au început in-

le.nse pregătiri. Astre', specialiștii 
din probele alpine, fac antrena
mente pe știrii le din Poiana Bra
șovului. Printre ei se află cunos
cută schiori Nicolae Pandrea, Kurt 
Gohn, Cornel Tăbăraș, Mihai 
Bucur, Ion Zangor și llona Mikloș.

Pe pirtiile din Poiana Brașovu-

In loc 
de avancronică

lui ?i din Poiana Bu.a se pregă
tesc fi tinerii specialiști in pro
be e alpine și de fond. Pe aceștia 
ii așteaptă un dificil examen fi 
anume cea de a treia ediție a 
competiției internaționale «Cupa 
spe-nie.or“.

Din lotul care se pregătește 
pentru acest important concurs de 
amploare amintim pe Ene Mircea, 
Punt Dan, Focșăneanu Marin fi 
Strce Aurel (alpine) precum fi Ni
colae Sumedrea, 
Cimpoia Mircea 
Jescu (fond).

Pe pirtiile din 
trenează fondipii, care— au de

Petre Enache, 
și Marin Nicu-

Predeal se an-

Un aspect din interiorul noului complex studențesc „Grozăvești".In fotografie : în cameră se face curățenie Foto : GR- PREPELIȚA

apitala a îmbrăcat în aceste zile tradiționala haină albă a iernii. Decembrie s-a dovedit a fi luna bogată în cadouri, dar și în omăt. Și, cu tot omătul, de la un capăt la altul al Bucureștiului oamenii muncii cutreieră magazinele, se pregătesc pentru revelion, în dorința de a afla ce noutăți legate mai direct de Anul Nou pot fi găsite în aceste zile prin magazinele și piețele bucureștene, invitați de Moș Gerilă am făcut un raid prin București.Am urcat în sania sa și primul popas l-am făcut la cel mai frecventat magazin pentru copii, la „Magazinul copiilor" din Calea Victoriei nr. 32—34. Pe „zăpada” abundentă a vitrinei centrale, ursuleți, căprioare și alte animale din catifea, împreună cu păpușile, participau la un frumos carnaval. Steluțe, muzicuțe de gură, cărți — multe cărți — globulețe multicolore din lumea poveștilor și cîte și mai cîte, alături de alte lucruri, ocupau vitrinele jur-împreju- rul magazinului.Făcîndu-ne cu greu loc printre părinți și copii am ajuns pînă la biroul tovarășului director al magazinului. Petrea Munteanu. Voiam să ne ajute să cunoaștem o serie de aspecte legate de magazin și de cei ce-1 frecventează. Dar dînsul nu era în birou. Cu greu l-am putut găsi prin aglomerația din magazin. Toc-

mai dădea un telefon să se mai trimită la magazin alte și alte cadouri, care se cam împuținaseră, căci de, lumea copiilor e destul de numeroasă, iar cererile sînt și ele mari.— Din două în două zile magazinul trebuie reaprovizio- nat — ne-a spus tovarășul director. Numai globulețe și steluțe se aduc cîte 5.000 pînă la 10.000 bucăți pe zi din magazin, fără a mai vorbi despre alte articole ca : artificii, muzicuțe de gură, viori mici, mandoline, jocuri educative de tot felul, cărți, diafilme și aparate de proiectat diafilme. De la noi se aprovizionează și comitetele sindicatelor cu articole de tot felul pentru organizarea Pomului de iarnă în întreprinderi.împreună am coborît la subsol. Aici, frumos orînduite, alte și alte vitrine. Cadourile expuse cu grijă te cheamă, te îmbie spre ele. Fie instrumentele muzicale, fie becurile figurine pentru iluminatul Pomului de iarnă, fie globulețele și steluțele ce vor împodobi feeric mii și mii de pomi de iarnă. în pomi vor mai fi puse însă și multe din cele peste 60 de jocuri distractive ca: „Piramida cu povești", „Jocul ghicitoare", „Caietul micului artist" și cîte altele. Vînzătoa- rele Elena Mihăilescu și Elena Măndica din acest raion mai au meritul că pe lingă modul izbutit în care au organizat toate acestea, fac și cunoștință celor interesați cu a- ceste jocuri.

La raionul cărți, diafilme și ilustrate sînt organizate de către Ana Nicolaescu cîteva vitrine care impresionează plăcut ochiul. De aici, părinți și copii aleg cu ușurință cărțile, diafilmele și ilustratele dorite. Colecția „Biblioteca școlarului" își are vitrina sa, cea „pentru toți" de asemenea, cărțile de povești și basme pentru copiii preșcolari la fel. Zilnic cîte 150—200 de volume pleacă de aici împreună cu mulți dintre vizitatori și tot atîtea sînt procurate imediat pentru ca nici un titlu din cărțile apărute pentru copii să nu lipsească magazinului.Am pornit mai departe, împreună cu Moș Gerilă, străbă- tînd în lung și în lat Capitala pe la magazinele de muzi- că-foto-sport, pe la librării. Am întîlnit aceeași animație, același aspect de sărbătoare al vitrinelor și rafturilor înțesate de cadouri, plăcut ambalate, frumoase, utile. Printre zeci de mii de volume de literatură beletristică pentru toate vîr- stele sînt și cărți nou apărute care însumează peste 60 de titluri. Tineri și vîrstnici au de unde alege. în magazinele de muzică au fost aduse noi discuri „Electrecord" cu muzică ușoară, de dans și muzică populară romînească. Revelionul poate sosi. El va fi întîmpinat cu tot entuziasmul de oamenii muncii din Capitală.— Stați! încă nu ați spus totul. Ați uitat să vorbiți despre Pomul de iarnă, despre orășelele copiilor — ne-a atras atenția Moș Gerilă.

pășit vîrsta necesara participară 
la „Cupa speranțelor", dar râmin 
principalii preiendenți la titlurile 
de campioni. Astfel, in timpul li
ber pot fi intilniți pregâtindu-se 
pe pirtiile din jurul cabanei Clă- 
bucef-soslre cei mai valoroși schi
ori fondipi din țara noastră in 
frunte cu Drăguș Sfelian, Cincu 
Gheorghe, Vilmoș Gyorgy, Ducu 
Petre și Cimpoia Gheorghe.

Nici boberii nu se lasă mai 
prejos. In afară de importantele 
concursuri interne ce vor avea loc 
pe pista de gheață din Poiana 
Brașovului, ei vor lua parte și la 
campionatele mondiale programa
te pentru 20-28 ianuarie în stațiu
nea de iarnă Garmisch din R. F. 
Germană. Ei și-au început pregă
tirile pe pista de la Sinaia, avi nd 
pînă acum un număr destul de 
mare de cobonri. Printre boberii 
care se antrenează cu asiduitate 
în vederea importantelor compe
tiții anunțate se afiâ Ene Hein
rich, Ion Staicu, Hariton Pîțovschi 
și Nicoi'aie Mokeeno.

Urmărind pregătirile și apreciind 
intensitatea antrenamentelor ** ne 
exprimăm speranța obținerii unor 
valoroase rezultase de către schi
ori P boberi în ac*uahit sezon 
sportiv de iarnă.ION CRISTIAN

La Djakarta

Petrolul Ploiești*
Garuda 5*3 (0*2)Echipa Petrolul Ploiești susținut cel de-al doilea din cadrul turneului

CocteilAtoșotul militar și al aeru
lui al R. P. F. Iugoslavia ie 
București, locotenent colonel 
lure iSihdc a oferit vineri după-amiază un cocteil cu pri
lejul Zilei Armatei R. P. F. Iu
goslavia.

Au luat parte ofițeri supe
riori ai Forțelor Armate ale 
R. P. Romine și funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Lxterr.e ți alte persoa
ne oficiale.

Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și atașați militari.

(Agerpres)

Manifestare consacrată aniversării 
lui Miguel Șervet y RevesPrintre figurile proeminente ale științei și culturii universale sărbătorite anul acesta în cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, este și aceea a omului de știință spaniol Miguel Șervet y Reves. geograf, medic și filozof al Renașterii, de la a cărui naștere s-au împlinit 450 de ani.O manifestare consacrată a- cestei aniversări a fost organizată vineri după-a miază în Capitală, sub auspiciile Comitetului național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă și S.R.S.C.A conferențiat prof. univ. dr. L Țurai, membru corespondent al Academiei R.P.R., care a arătat, printre altele că Miguel Șervet y Reves. ars pe rug în anul 1553, din ordinul Inchiziției, pentru vina de a fi luat poziție în lucră-

rile sale împotriva dogmelor bisericești și a dominației politice a catolicismului — are la activul său o importantă operă științifică, care cuprinde o serie de descoperir1 în domeniul circulației sîngelui și altor ramuri ale medicineî.(Agerpres)
în Editura politică

au apărut:— Ing. T. MARIAN : în- grășămintele și recolta.—• Ing. GH. M1RZAC: Cum putem spori fertilitatea solului
CINEMATOGRAFE

ape eare-1 întreprinde in Indonezia. Fotbaliștii romîni au jucat la Djakarta cu echipa Garuda, repurtind victoria eu scorul de 5—3 (0—2), la capătul unui joc cu răsturnări de scor palpitante. La pauză, e- chipa gazdă conducea cu 2—e, iar în minutul 48 cu 3—0. Jucătorii romîni cu o condiție fizică mai bună își revin in ultima parte a întiinirii și reușesc să înscrie 5 goluri dintre care 4 au fost realizate de Babone și unul de A. Mun- teanu.După acest meci, sportivii romîni au plecat intr-o excursie pe insula Bali. Ei vor susține următoarea întîlnire la 25 decembrie la Surabaja.Comentînd primul meci dintre Petrolul și selecționata Indoneziei, cîștigat de echipa romînă cu 4—3, ziarele indoneziene elogiază comportarea fotbaliștilor romîni.

Austerlitz : Patria (8; 11; 14,15; 1730; 20,45), Elena Pavel (930; 12; 15,15; 18,30;21,45). Cavalerii teutoni (ambele serii): Republica (9; 12,30; 17; 2030). Sonate: Libertății (930; 11,45; 14; 16,15; 1830; 20.45). Caidul: București (9; 11; 13; 15; 17; 19:211 Gh. Doja (10; 12J0; 14,15; 1630; 18,45; 21), B. Ddavran- cea (14; 16: 18; 20). Sosește circul : Magheru (10: 12; 14.15; 1630; 18,45; 21). Zece pașispr: răsărit: minară la cinematografele L C. Frimu (10; 12. 15; 17; 19; 21L V. Alec- sandri (1530; 1TJ5; 19; 20,45). Coeoșatul: rulează la cinematograful V. Boaită (9; 11; 13; 15) Cireol fără cupolă • V. Boaită (17; 19; 21) Cind primăvara (15; 17; sel: M.1430;Oameni(1030; 1230; 1430; 1630; 1830; 2030). Confidental doamnelor: Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21). Balada voinicului ; Tineretului (16.15: 18,15; 20.30) Subcerni Guineei — De la desenai din peșteră la alfabet — Spiritul creator — Spectacol de gală — Pionieri» Nr. 6'1961: Timpuri Noi (rulează in coa-

e fierbinte: 8 Martie 19; 21). Războiul ve- Gorkî (1030; 1230; 1630; 1830; 2030)pe gheață: Central

piuă la basme: 11,30).13 Septinuare de ’.a orele 10 orele 21). Castelul din 13 Septembrie (10; Carmen de la Ronda : iembrie (13; 15,15; 17,30; 19,45 22). Te iubesc viață (cinemascop) ; înfrățirea între popoare (15,30: 18: 20,30), 8 Mai (15; 17; 19; 21). Popular (16; 18,15; 2030). Cazul Gleiwitz : Cultural 16; 18.15; 20.30). G. Coș- buc (16; 18,15; 20,30). Cer senin : Alex. Popov (rulează in continuare de la orele 10 pînă la orele 21). Carmeia: C-tin David (1530; 18; 20,30). Enrico Caruso: Grivița (14.20; 1630; 18.40; 20,50) Cazacii :Voirea (16; 18; 20), Arta (18.30;balon (9.30; 19,15; 11,15;2030). Călătorie în (cinemascop): Lumina11,25; 1330; 15,15; 17,15;21,15). Alex. Sahia (9.30; xx,*-, 13; 15; 17; 19; 21), 23 August (10: 12: 15: 17; 19; 21). învieri*: Flacăra (15; 17; 19; 21).

Trapez: Drumul Serii (16; 18,15; 20,30). Vîrsta dificilă : Miorița (10; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21). M. Eminescu (15; 17; 19; 21). Mizerabilii (ambele serii): 30 Decembrie (15; 18; 21). Vikingii: Munca (16; 18,15; 20.30). Cerul infernului : Dor.ca Simo (15; 17; 19; 21).Doctorul din Bothenow: Moșilor (16; 18,15; 20,30). Vintul s-a oprit în zori : G. Bacovia (16; 18; 20). Cielito Lindo: Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). Tăunul: rulează la cinematograful Ilie Pintilie (15; 17; 19; 21). Ultimul men tango: rulează la cinematograful N. Bălcescu (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.30), 16 Februarie (9,30; 11,40; 14; 16,15; 18,30; 21). Mecanicul conducea trenul : Olga Banele (15,30; 18; 20,30).Vint de libertate: A. Vlaicu (15; 17; 19; 21). niciodată Nu ie lăsa Floreasea (19).
>>{ 
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NU UITAȚI! 
ABONAȚI-VĂ

LA

ZIARE și REVISTE

Adevărat! Pomi de iarnă pot fi găsiți în toate piețele Capitalei, la multe centre ale O.C.L. „Aprozar". Peste tot pot fi găsiți. Ar trebui dojeniți însă unii dintre vînzătorii pomilor de iarnă care în loc să îngrijească de fiecare pom, să-1 prezinte în condiții bune, i-au pus claie unii peste alții ca pe lemnele de foc.— Iată ! Aici îmi place... Utemistul Dumitru Cojocaru de la centrul 602 O.C.L. Aprozar din raionul Gheorghe Gheorghiu-Dej — blocurile Giulești, trebuie evidențiat — își dădu Moșul consimțămîn- tul. El a orînduit fiecare pom în parte în așa fel încît poți să-1 alegi dintr-o singură privire, fără a-i arunca unul peste altul pînă îl găsești pe cel potrivit.Intr-adevăr e bine ca și ceilalți vînzători să procedeze ca Dumitru Cojocaru, pentru ca fiecare pom să ajungă în case întreg, încărcat cu crenguțe.Si acum hai în goana mare spre locurile unde vor fi organizate orășelele copiilor. Săniuța a pornit cu clinchete de zurgălăi spre Piața Republicii.— Vă amintiți de anii anteriori ? De orășelul copiilor de aici ? Anul acesta va fi și mai frumos — ni se explică aici. Iată cîteva din surprizele pe care le pregătim copiilor în acest orășel al lor. Zilnic Moș Gerilă va sta de vorbă cu ei, copiii. Apoi, tot zilnic, pe ecran vor fi prezentate filme cu- prinzînd episeade din yiața fericită a copiilor din patria

noastră și a celorlalte țări socialiste. Tot în acest orășel copiii se vor întîlni cu o minune a tehnicii, omul-robot, care va răspunde la întrebările lor. Intr-unui din colțurile orășelului va fi amenajat un colț zoologic, unde copiii îi vor vedea pe moș Martin, pe surata vulpe, căprioare sprintene de picior, iepurași etc. La ghișeul filatelic din alt colț al orășelului, pionierii și școlarii vor primi pe mărcile poștale viza Poștei Centrale, care va confecționa o ștampilă pe care va fi scris: „Orășelul copiilor 1961—1962". Două automate fotografice vor funcționa neîntrerupt pentru a imortaliza chipurile și orășelul celor ce peste ani își vor aminti cu plăcere de copilăria fericită pe care le-a creat-o partidul nostru. Vor mai fi și alte surprize dar, puțină rezervă ; dacă le-tun spune pe toate, nu ar mai fi surprize.— Și unde vor mai fi organizate orășele ale copiilor? — l-am întrebat noi pe Moș Gerilă.— In multe locuri — ne-a răspuns el. De pildă în „Piața Unirii", în Piața Obor, în fața cinematografului „înfrățirea între popoare", în Parcul Rahova, la Palatul Pionierilor... Peste tot vor fi surprize, peste tot copiii vor găsi clipe de adevărată recreație, educative și plăcute. Dar acum vă las. Pînă la Anul Nou trebuie să fie gata totul. Mă duc să fac și eu ce pot pentru a termina totul la vreme...TEOHARIDB

pentru anul 1002
• Ultimele zile cînd se mai pri

mesc abonamente la ziare 
și reviste cu servirea de la 
1 ianuarie.

• Adresafi-vă de îndată oficiilor 
poștale, factorilor poștali sau 
difuzorilor de presă.

In curînd pe ecraneNOUL FILM SOVIETIC
întîlnire pe cablu
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O producție a studioului „Maxim Gorki" 
din Moscova



A „

In ajun de examene,

la Universitatea prieteniei popoarelor
ată-mă din nou acum, 
după aproape un 
an, printre studenții 
Universității priete
niei popoarelor „Pa
trice L u m u m b a".

Cînd intri aci, în aceste încăperi 
pline de lumină, te cuprinde un 
sentiment, nu mă sfiesc să-l nu
mesc, înălțător. Privești în jur și 
vezi fețe tinere, sute și sute de 
tineri din toate colțurile lumii. 
1286 studenfi din 76 țări învață 
aici. Anul trecut exista doar secția 
pregătitoare. Acum există și anul I. 
Programul afișat pe coridor anun
ță orele și zilele în care se des
fășoară cursurile celor 6 facultăți: 
facultatea de ingineri, de medicină, 
facultatea de agricultură, de isto
rie și filologie și în fine, cea de 
drept și economie. Curînd încep 
examenele. Pe un alt afișier sînt 
anunțate consultațiile. 80 de cadre 
didactice —- academicieni, doctori 
și candidați în științe — își pun 
toate cunoștințele în slujba stu- 
denților.

— Am remarcat un lucru care 
m-a impresionat încă din primele 
zile, îmi spunea profesorul Ma
montov, decanul Facultății de pre
gătire. Tinerii aceștia au o sete de 
învățătură extraordinară. învață cu 
multă dragoste.

De altfel, spre marea noastră 
bucurie, foarte mulfi studenfi care 
datorită condițiilor grele nu au 
avut posibilitatea să termine în 
țările lor școala medie au reușit, 
datorită unei munci intense, să 
termine facultatea de pregătire în
tr-un singur an, fără a mai fi ne
cesare prelungiri.

Organizarea facultăților este oa
recum diferită, în ceea ce privește 
specializarea, de organizarea al
tor Institute de învățămînt superior. 
Gîndindu-mă că pe cititorii „Scîn- 
teii tineretului" îi va interesa une
le amănunte, l-am rugat pe recto
rul Universității prieteniei popoare
lor, Serghei Rumeanfev, să ne răs
pundă în cadrul unui scurt inter
viu.

— Cîteva cuvinte, vă rog, 
despre

concluzia că pregătirea viitoarelor 
cadre de specialiști va fi la fel 
de temeinică ca și cea a studen
ților sovietici.

— Fără îndoială. La facultatea 
de ingineri există 3 specializări : 
construcfii de mașini, geologie și 
minerit și construcții civile și in
dustriale cu un profil foarte larg. 
Practica de producție începe în 
toate facultățile încă din anul I. 
Cit privește facultatea de istorie 
și filologie există specializări in 
domeniul ziaristicii, limbii și litera
turii ruse, istoriei, etnografiei și 
arheologiei.

Vizităm laboratoarele. Sint ame
najate după ultimele cerințe ale 
tehnicii. Aici se desfășoară și ac
tivitatea cercurilor științifice. Pro-

Prin telefon, pentru 
„Scînteia tineretului”

știți că 
de ore

rectorul institutului, profesorul Ale
xei Șabanov, îmi vorbea despre 
talentul deosebit în cercetări pe 
care îl vădesc unii tineri și mai 
ales despre lucrările foarte inte
resante ale studenților James din 
Ghana și Aii din Republica Coas
ta de Fildeș.

Aici la Universitatea prieteniei 
studenții învafă și totodată depun 
o activitate obștească foarte boga
tă. La cluburile și casele de cul
tură din Moscova ei sînt oaspeți 
obișnuiți.

— Oriunde mergem, îmi măr
turisea Ciuky Nsfor, student din 
Nigeria, sîntem primiți cu o căl
dură ce ne emoționează. împreu
nă cu tovarăși ai mei din mai mul
te }ări am fost în Ucraina. Cred 
că nu voi uita toată viata această 
călătorie...

Condițiile de trai ale studenților 
sînt foarte bune. Statul sovietic le 
asigură bursă, cămin. In institut 
există o cantină-restaurant (în fie
care zi poți găsi mîncăruri pentru 
cele mai diverse gusturi. Așa de 
pildă, am văzut trecut pe 
„șnifel african" și o mîncare 
boabe sud-americană).

Din păcate, vizita se apropie de 
sfîrșit. Nu putem refine prea mult 
gazdele noastre. Curînd încep exa
menele și în afară de aceasta în 
timpul liber toată lumea este... 
ocupată cu organizarea marelui bal 
al revelionului.

înainte de a pleca și a ura tu
turor tradiționalul „La mulfi ani" 
am mal adresat o întrebare profe
sorului Rumeanfev.

— Care sint perspectivele 'de 
dezvoltare ale Universității priete
niei ?

— In anul Î965 cînd va exista 
ciclul complet de 4 ani, universi
tatea noastră va avea 4.000 de 
studenfi. Recent s-a terminat pro
iectarea noului complex al Uni
versității prieteniei popoarelor 
unde vor exista clădiri pentru săli 
de studii, bibliotecă și laboratoa
re, două cămine cu cantinele-res- 
taurant respective și un club. Con
strucția va începe în anul 1962. 
Și, pentru că este vorba de per
spectivă, aș vrea să vă mai spun 
că avem de gînd să mărim numă
rul de aspiranți care în prezent 
este doar de 29, pînă la 200, dînd 
astfel posibilitatea tinerilor din di
ferite țări să se specializeze la 
catedrele noastre.

Am mulțumit ospitalierelor noas
tre gazde pentru primirea făcută.

în încheierea acestei scurte re
latări de la Universitatea priete
niei popoarelor „Patrice Lumum
ba" aș vrea să vă redau cuvintele 
spuse intr-o perfectă limbă rusă 
de un student din anul I, Emilio 
Martines, venit la Moscova de pe 
meleagurile Americii de sud.

— Veți scrie probabil ceva des
pre universitatea noastră, nu-i așa ? 
Aș vrea să vă spun că aici se 
predau foarte multe obiecte de 
învă(ămînt. Există însă o materie 
care nu se predă, dar pe care o 
învățăm toți, pe care o simțim cu 
inimile noastre, 
prietenia.

Ji aceasta esteAL. STARC
Moscova, 22 decembrie 196Î.

începui, 
studii.

— Să 
numărul
obiect, este egal cu numărul de 
ore predate în toate celelalte in
stitute de învățămînt superior din 
U.R.S.S.

— Se impune deci de la sine

LONDRA 22 (Agerpres). — La 20 decembrie o delegație reprezentînd pe cetățenii țărilor Africii, Asiei și zonei Mării Caraibelor, care domiciliază actualmente la Londra, a făcut o vizită la ambasada S.U.A. și a remis o scrisoare în care a protestat împotriva persecutării Partidului Comunist din S.U.A.Ambasada americană a fost vizitată, de asemenea, de o delegație alcătuită din nouă conducători ai organizațiilor’ sindicale londoneze și reprezentanți ai mișcării laburiste, într-o scrisoare transmisă de către ei pe numele ambasadorului S.U.A. se spune: „Vrem să vă spunem dv. și prin intermediul dv. guvernului dv. că, așa ca și mii de cetățeni ai noștri, sîutem serios îngrijorați de pericolul pe care legile MeCarran și Smith îl creează pentru libertățile democratice. O asemenea încălcare a libertății individuale și libertății cuvîn- tului constituie o primejdie cît se poate de gravă nu numai pentru comuniști, ci și pentru toți oamenii cu vederi progresiste și iubitori de pace. Nu putem să nu amintim că

Puterile occidentale - vinovate
pentru tărăgănarea

Conferinței de la GenevaGENEVA 22 (Agerpres). - TAS transmite: In ședința din 21 decembrie a Conferinței celor trei puteri cu privire la încetarea experiențelor cu arma atomică, reprezentantul S.U.A. a prezentat în numele delegațiilor americană și engleză propunerea de a se a- mîna lucrările conferinței pînă la 16 ianuarie 1962.Răspunzînd delegatului american, reprezentantul U.R.S.S., S. K. Țarapkin, a arătat că delegația sovietică nu a propus o întrerupere și este ho- tărîtă să continue lucrările conferinței. Faptul că reprezentanții occidentali au propus suspendarea activității conferinței, poate fi considerat drept un refuz de a examina în mod serios propunerile sovietice. Aceasta o atestă și faptul, a subliniat S. K. Țarapkin, că pînă în prezent nu avem un răspuns oficial al guvernului S.U.A. și Marii Britanii la propunerile noastre. Răspunsurile preliminare ale reprezentanților Occidentului la conferință constituie, de fapt, o încercare de a tărăgăna lucrările ei. Delegația sovietică a insistat și va continua să

programul, adică 
destinat fiecărui

la
programul de

americani!“
persecutarea

au 
în

Comandant al forțelor militare navale ale 
N.A.T.O. din regiunea vestică a Mării Baltice 
a fost numit contraamiralul hitlerist Wagner, 
din ordinul căruia submarinele fasciste 
scufundat numeroase vapoare britanice 
timpul celui de al doilea război mondial.

Ambasadorul R. P. Romine 
in R. S. Cehoslovacă și-a prezentat 

scrisorile de acreditare

Consfătuirea

lucrătorilor din 
agricultura Ucrainei

insiste să fie acceptate propunerile guvernului Uniunii Sovietice și speră că după suspendare, cînd conferința își va relua lucrările, pe la mijlocul lunii ianuarie 1962, reprezentanții S.U.A. și Marii Britanii vor accepta aceste propuneri în interesul continuării cu succes a activității conferinței.Dacă ei vor fi hotărîți să facă acest lucru, a spus în continuare reprezentantul sovietic, vom putea semna un a- cord s-ar anulS.că delegația tinua să insiste asupra sistemului de control, care este expus în noile propuneri ale guvernului Uniunii Sovietice. Dacă însă delegațiile occidentale nu vor da dovadă că sînt otărîte să examineze propunerile sovietice constructive, acest fapt va putea aduce în impas lucrările conferinței.Participanții la conferință au dat publicității un comunicat în care se arată că la propunerea Marii dință puteri arie 1962.

PRAGA 22 (Agerpres). — La22 decembrie ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. P. Romîne în R. S. Cehoslovacă, prof. Gheorghe Nițescu, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui R. S. Cehoslovace, Antonin Novotny.La solemnitate au participat : V. David, ministrul Afacerilor Externe al R. S. Cehoslovace, L. Novak, șeful Cancelariei președintelui Republicii, general-locotenent I. Ci- hak, șeful Cancelariei militare

a președintelui, I. Chalupa și B. Verner, directori în Ministerul Afacerilor Externe al R. S. Cehoslovace. Ambasadorul R. P. Romine a fost însoțit de personalul diplomatic al Ambasadei R.P.R. la Praga.Ambasadorul R.P.R., prof. Gh. Nițescu și președintele R. S. Cehoslovace A. Novotny, au rostit cuvîntări.După primirea scrisorilor de acreditare, președintele R. S. Cehoslovace a avut o convorbire cordială cu ambasadorul R. P. Romîne.

consfătuirii a 
S. Hrușciov, 

al O.C. al

în cel mai scurt timp, putea chiar în ianuarie viitor.K. Țarapkin a subliniat U.R.S.S. va con-

delegațiilor S.U.A. și Britanii, următoarea șe- a conferinței celor trei se va ține la 16 ianu-

alegerilor
falsificării 

in Grecia

KIEV 22 (Agerpres). — TASS transmite: La Kiev s-au încheiat lucrările consfătuirii lucrătorilor din agricultura Ucrainei.La lucrările luat parte N. prim-secretarP.C.U.S. și președinte al Con* siliului de Miniștri al U.R.S.S., care a rostit o cuvintare în ședința de închidere.Participanții la consfătuire au adoptat un apel către colhoznici, muncitorii din sovhozuri, mecanizatori, specialiști din agricultură, către toți oamenii muncii din Ucraina.
ATENA 22 (Agerpres) TASS 

transmite: In interviul acor
dat ziarului „Eleftheria", Ve
nizelos, unul din liderii blocu
lui opoziției burgheze, care se 
află in prezent in Egipt, a ce
rut cu hotărîre demisia guver
nului Karamanlis, care a ve
nit la putere in urma alegeri
lor parlamentare falsificate. 
Aceasta este singura ieșire 
spre a evita primejdiile care 
ne ameniță și a normaliza si
tuația în țară, a subliniat 
Venizelos.

Repet, a declarat Venizelos, 
că lupta noastră pentru resta
bilirea democrației și legalită
ții constituționale va fi dîrză.

Această declarație reflectă

0 măsură contrară 
intereselor păcii in Europa

în Germania fascistă și în Republica Sud-Africană ofensiva împotriva comunismului s-a transformat în persecutarea tuturor adversarilor guvernului".în timp ce delegațiile se aflau la sediul ambasadei, în jurul acesteia, pe Grosvenore Square erau postate pichete, ai căror membri purtau panouri cu inscripțiile : „Abrogați legile MeCarran și Smith „încetați persecutarea comuniștilor americani", „Puneți în libertate pe deținu- ții politici din Statele Unite".în seara zilei de 20 decembrie a avut loc un miting organizat din inițiativa comitetului local al Partidului Comunist. La miting a luat cuvîntul Palme Dutt, vicepreședinte al P.C. din Marea Bri- tanie.Palme Dutt a chemat toate organizațiile muncitorești și democratice din Anglia să facă uz de influența lor pentru a sili administrația Kennedy să renunțe la „vînătoa- rea de vrăjitoare", să pună în libertate pe deținuții politici, să înceteze persecuțiile și să abroge legile MeCarran Smith.

Din nou în... apele sale. Desen de V. VASILIU

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : Guvernul sovietic 
a atras atenția guvernului belgian 
asupra faptului că, punînd la dis
poziția Bundeswehrului baze mili
tare pe teritoriul Belgiei, își asu
mă prin aceasta o răspundere 
gravă pentru consecințele primej
dioase ale acestei măsuri.

Tn declarafia guvernului sovietic 
citită de Vasili Kuznefov, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., ambasadorului Belgiei la 
Moscova, se amintește că nu de 
mult Belgia a semnat un acord cu 
R. F. Germană cu privire la crea
rea în Belgia a unor baze militare 
și depozite de armament ale 
Bundeswehrului vesr-ge.-ma.-i.

In declarație se arată, ce ase
menea, că legea adoptată la 23 
noiembrie de Camera Reprezen
tanților din Belgia, prin care se 
îngăduie stafionarea pe teritoriul

Belgiei a
N.A.T.O.,

forțelor armate ale
inclusiv a unităților

Bundeswehrului, constituie încă o 
„măsură menită să transforme 
Belgia într-un punct de sprijin al 
forțelor agresive ale N.A.T.O. și 
în primul rînd al Bundeswehrului 
vest-german".

„Procedînd în acest fel, guver
nul Belgiei merge tot mai departe 
pe calea care pune în primejdie 
cauza păcii și securității în Eu
ropa".

Guvernul sovietic și-a exprimat 
speranța că guvernul Belgiei „va 
privi cu toată seriozitatea acest 
avertisment care nu urmărește 
altceva decît să împiedice înfăp- 
tuirea planur'or ce cohop-e a'e 
revanșarzilor vest-germani șl prin 
aceasta să contribuie la menține
rea păcii și securității popoare
lor".

situația politică acută care 
s-a creat în Grecia în urma 
falsificării grosolane a alege
rilor parlamentare din 29 oc
tombrie, comisă de partidul 
guvernamental Uniunea națio
nală radicală (E.R.E.).

Intensificarea luptei poporu
lui grec împotriva alegerilor 
falsificate îngrijorează cercu
rile guvernamentale. In decla
rația făcută la 18 decembrie 
în legătură cu dovezile aduse 
de „Uniunea de centru" că nu
mai într-o singură circum
scripție electorală de la Gai- 
dari — suburbie a Atenei — 
au fost depuse 560 voturi fal
sificate, ministrul Afacerilor 
Interne, Rallis, a recunoscut 
că guvernul nu a reușit să 
găsească cîteva sute de alegă
tori care se pretinde că ar fi 
votat la această circum
scripție.

Recunoscînd in acest fel că 
guvernul nu poate dezminți 
acuzațiile opoziției, Rallis a 
declarat totuși că pe viitor 
guvernul nu va răspunde la 
noile demascări privind falsi
ficarea alegerilor care... „vor 
exista fără îndoială".

După cum relatează ziarul 
„To Vima", procurorul Tribu
nalului penal din Atena a ce
rut . lui Papandreu, liderul 
„Uniunii de centru", documen
te necesare spre a începe o 
anchetă în legătură cu falsifi
carea alegerilor de la Gaidari.

DJAKARTA 22 (Agerpres). — Delegația de medici romîni condusă de acad. prof. dr. Gri- gore Benetato, care se află în Indonezia într-o vizită de prietenie, a vizitat orașele Bandung, Surabaya, Denpasar, Djokjakarta, Solo și Semarang unde au ținut conferințe, au prezentat filme de specialitate și au avut schimburi de vederi cu oameni de știință, medici și profesori indonezieni.în ziua de 20 decembrie delegația a avut un larg schimb de păreri în problemele de în- vățămînt medical și cercetare științifică cu ministrul Sănătății Indoneziei dr. Sotryo, cu decanul Facultății de medicină din Djakarta, dr. Sukario, și cu șefii instituțiilor sanitare din Djakarta.în seara zilei de 20 decembrie ministrul învățămîntului Superior, profesor Iwa Kusu- masumantri, a oferit în cinstea delegației romîne o recepție urmată de un bogat program artistic. La recepție au participat membri ai guvernului, profesori, doctori, oameni de cultură indonezieni, precum și membri ai corpului diplomatic din Djakarta.

Comerț cu isterie

CHOMBEELISABETHVILLE 22 (A- gerpres). — S-a adeverit că participarea sa la convorbirile de la Kitona cu primul ministru al guvernului congolez central, Adoula, nu a fost de- cît o nouă farsă din partea impostorului Chombe. După cum se știe, îndată ce s-a înapoiat la Elisabethville, Chombe a declarat că acordul la care a ajuns cu Adoula nu este valabil decît dacă „guvernul* și „parlamentul" katanghez îl vor aproba. După cum anunță corespondentul agenției France Presse, în după-amiaza zilei de 22 decembrie „guvernul* lui Chombe a respins acordul sus-amintit.Luînd cuvântul în aceeași zi în cadrul unei conferințe de presă la Leopoldville, primul ministru Adoula a declarat că „dacă Chombe va refuza să-și îndeplinească obligațiile pe care și le-a asumat la Kitona, guvernul central va fi nevoit să recurgă la forță1

pp xnurttiJ-fiHlhi pp scurtBUDAPESTA. - La 21 decembrie a fost semnată la Budapesta Convenția de colaborare intre Uniunea Scriitorilor din R. P. Romină și Uniunea Scriitorilor Unguri pe anul 1962. După ceremonia semnării, in cinstea delegației de scriitori romini formată din Demostene Botez, Dumitru Corbea. Lajos Letay și Aurel Rău a fost organizată o recepție Ia Uniunea Scriitorilor Unguri. Invitații romini au avut convorbiri prietenești cu reprezentanți ai artei și literaturii din R. P. Ungară.LONDRA. — Din inițiativa Comitetului englez pentru a- părarea păcii. în Anglia s-a creat Comitetul „Femeile în lupta împotriva războiului". Sarcina sa este de a mobiliza femeile de toate vîrstele și convingerile politice la lupta pentru paceComitetul a hotărît ca în ziua de Anul nou să organizeze la Londra o demonstrație a femeilor

HAMILTON. - La 22 decembrie s-au încheiat întrevederile care au avut loc în Ber- mude între președintele S.U.A. Kennedy și primul ministru britanic MacMillan. Scurtele declarații făcute presei de purtătorii de cuvînt respectivi, nu au dezvăluit deocamdată rezultatele acestei întilniri.După cum relatează corespondentul din Hamilton (Ber- mude) al agenției britanice Reuter, convorbirile pe care cei doi oameni de stat le-au avut timp de două zile, „au fost dominate de problema Berlinului și de discuțiile privind reluarea de către S.U.A. a experiențelor atomice în atmosferă”.

decembrie a fost de 389.297 persoane, adică 1,7 la sută din întreaga populație activă din Anglia. Cel mai mare număr de șomeri există în Irlanda de nord unde 7,8 la sută dintre oamenii muncii nu au de lucru.

upă cum se Știe, nerușinarea businessmanilor din 
Occident nu cunoaște margini. Așa că vechiul dic
ton ; „Reclama este sufletul comerțului" ar trebui 
modificat pentru a corespunde moralei lor în felul 
următor: „Reclama nu este decît sufletul murdar 
al unui comerț la fel de curat". Numeroase fapte

IL

DAMASC. — După cum a- nunță corespondentul agenției France Presse la Damasc, președintele Republicii Arabe Siria, Kudsi, l-a însărcinat pe Maaruf Dawalibi, fostul președinte a Camerei Populare și liderul grupării care deține majoritatea în noua adunare constituantă, să formeze noul guvern sirian.Dawalibi a acceptat misiunea ce i-a fost încredințată de președintele Kudsi și a început consultările în vederea constituirii noului guvern.

TOKIO. — Hotărîrea clicii conducătoare sud-coreene de a aduce la îndeplinire sentințele de condamnare la moarte pronunțate împotriva fruntașilor democrați și a ziariștilor arestați numai pentru faptul că au luptat pentru unificarea Coreei de nord și de sud, a stîmit indignare în Japonia. In declarația Ligii cetățenilor coreeni care locuiesc în Japonia dată publicității la Tokio se arată că imperialiștii americani și fasciștii sud-co- reeni au ignorat protestele poporului coreean și ale opiniei publice mondiale care cereau eliberarea tuturor a- restaților.

LONDRA. — Potrivit datelor publicate la Londra de Ministerul Muncii al Angliei, numărul șomerilor în luna

NEW YORK. — Potrivit agenției United Press International, Banca Federală de Rezerve din New York a anunțat o nouă scădere a stocurilor de aur ale Statelor Unite. De Ia 25 noiembrie pînă în prezent aceste stocuri au scăzut cu încă 86 milioane de dolari. De la începutul anului scăderea stocurilor de aur este de 877 milioane dolari.

vin să ateste că n-am greșit transformând puțin dictonul.
Este cunoscut, de pildă, cu cită voioșie s-a înhămat armă

sarul afacerist la carul „războiului rece", cum se gudură, ne- 
chează și dă din coadă ori de cite ori vreun incendiator la 
război lansează un apel la o catastrofă mondială. Fabricanților 
de arme dornici de a-și spori cîștigul, generalilor belicoși, poli
ticienilor cu spume la gură le vin in ajutor o seamă de negus
tori încercînd șă-i obișnuiască pe oamenii simpli cu ideea răz
boiului, încercînd să-i consoleze de pe acum pentru faptul de 
a fi victime ale unui flagel atomic atît de dorit de imperialiști. 
Sufletul murdar al reclamei occidentale își caută adăpost în 
trupul șubrezit al hienei care se numește isteria războinică. 
De-abia apăruse șantajul atomic al S.U.A. după război, că s-au 
ivit și profitori de pe urma groaznicei arme. Ce nu promiteau 
negustorii morții din S.U.A., chipurile ca să apere viața: bere 
antiațomică, bascuri antinucleare. Ultima vogă a comerțului cu 
isterie a constituit-o moda construirii de adăposturi antiatomice. 
Oamenii creduli (și ayuți) din America au cheltuit mulți dolari 
pentru a afla, de curînd, că au fost păcăliți. Adăposturile accs- 1 
tea n-au rămas în picioare nici măcar in fața unui banal incen- • aiu. Cînd a izbucnit, de curînd, un foc uriaș la Hollywood, s-a 
prăbușit și adăpostul antiatomic al doctorului Libby, dar s-au 
prăbușit și iluziile celor care credeau în reclama negustorilor 
de adăposturi.

Un trepăduș afacerist din Canada s-a gîndit că dacă adă
posturile nu-s bune, e cazul să încerce a-i specula altfel pe cei 
naivi, cu ajutorul isteriei nucleare organizată de ațîțătorii la 
război. Ca urmare a apărut în ziare un anunț care afirmă că 
pentru 2 (doi) dolari și fără nici o durere, poate tatua la sub
suoara stingă numele și grupul sanguin al fiecărui cetățean. 
„Tatuați-vă de îndată, chiar astăzi, scrie cioclul atomic din To
ronto, în felul acesta familia dvs. vă va putea indentifica 
corpul după explozia bombei".

Nu știu dacă acest tatuaj se șterge sau nu, dar sînt sigur că 
odiosul business al isteriei războinice indignează pe orice om de 
bună credință.

Un bilei ridicol
ată deci că sîntem nevoiți să ne ocupăm iar de co- 
merțul degradat și degradant cu care se îndeletni* 
cesc anumite persoane din lumea occidentală. Afa
ceriștii în cauză se balansează între culmea cinis
mului și cea a ridicolului. Se știe, de exemplu, că 
în țările capitalului unii slujitori ai bisericii s-au 
fi foarte puțin preocupați de cele sufletești si

Declarația guvernului
R. P are

Agențiile americane de presă au afirmat că la Caracas, președintele Kennedy s-ar ii bucurat de o primire „entuziastă". Această fotografie transmisă de agenția „Associated Press" înfățișează un aspect de la primirea „entuziastă" făcută președintelui S.U.A. în capitala Venezuelei După cum vedeți, soldațil în ținută de război sînt înșirați
de-a lungul întregului traseu- Ei au primit sarcina de a-1 păzi pe președintele Kennedy de... „simpatiile" populației. După cum se știe venezuelenii au organizat numeroase demonstrații de protest împotriva acestei vizite, împotriva presiunilor șl azneste cului S.U-A. în treburile interne ale țării lor.

BUDAPESTA 22 (Agerpres). Puja Frigyes, locțiitorul ministrului Afacerilor Externe al R. P. Ungare, l-a invitat la 20 decembrie pe ambasadorul din Budapesta al Republicii Populare Albania, Edip Ciuci, și din însărcinarea guvernului R. P. Ungare i-a făcut o declarație în care se arată că întrucît guvernul albanez îl folosește pe ambasadorul său în scopuri incompatibile cu activitatea unei reprezentanțe diplomatice, rămînerea mai departe a ambasadorului Albaniei în Ungaria este inoportună.Totodată guvernul ungar expulzează de pe teritoriul R. P. Ungare pe consilierul comercial al Republicii Popu-

lare Albania pentru participarea sa la activitatea propagandistică ilegală a ambasadei albaneze și la acțiuni ostile față de Republica Populară Ungară.întrucît guvernul albanez manifestă o atitudine discriminatorie față de Ambasada R. P. Ungare de la Tirana și nu asigură condițiile minime necesare pentru ca ambasadorul să-și îndeplinească sarcinile, guvernul Republicii Populare Ungare a hotărît rechemarea ambasadorului său de la Tirana. Reprezentanța ungară la Tirana va fi condusă, pînă la noi dispoziții, de un însărcinat cu afaceri ad-inte- rim.

dovedit a . . _____ .________________ __ ___ .
mult mai mult atrași de cele... bănești. Ziarele au povestit la 
vremea lor despre niște neonorabili preoți catolici care și-au 
jefuit de comori de artă propria biserică, despre alți oameni ai 
Vaticanului care lucrau ruină în mină cu bande de gangsteri 
singeroși.

Ultima noutate : sfinții părinți apelează la principiul re
clamei capitaliste, al banalei reclame. De ce adică reclama ar 
fi utilă la lansarea sosurilor gata preparate care distrug sto
macurile, a uleiului de măsline (dar de fapt mineral) care pro
duce paralizia, a medicamentelor false, și n-ar fi folositoare la 
atragerea credincioșilor la biserică ? Numai că, în goana după 
o reclamă țipătoare, unii prelați ating culmea ridicolului.

Nu putem spune exact cite nopți a avut insomnie stareța 
mănăstirii de călugărițe din Fall River, statul Massachussetts din 
S.U.A. dar este clar că, după multe frămintări, ea a găsit o so
luție pentru a atrage atenția asupra instituției pe care o con
duce. Anume a însoțit slujba religioasă de o serată dansantă cu 
muzică de jazz. Dar aceasta este numai o parte din programul 
salvator. Ca să spunem tot adevărul trebuie să arătăm: 1) că 
muzica este formată din rock and roll-uri cu teme religioase și 
2) că orchestranții nu sînt decît preacuvioasele călugărițe. In- 
chipuiți-yă ce spectacol înălțător este să le auzi pe membrele 
„jazzului sfîntului duh", pe sora Mary la saxofon, pe sora Ann 
la trompetă, pe sora Catherine la tobă etc. etc.

Multe ziare occidentale se frisonează de entuziasm în fața 
acestei inovații a păstorițelor de suflete din Massachussetts. 
Acest bîlci ridicol este ilustrativ pentru descompunerea lumii 
burgheze.

B. DUMITRESCU
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