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Raport cu privire la încheierea colectivizării 
și reorganizarea conducerii agriculturii

prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej
Tovarăși,Sesiunea extraordinari a Marii Adunări Naționale este consacrată unui măreț eveniment istoric in viața poporului nostru: terminarea colectivizării agriculturii. In Republica Populară Romînă socialismul a învins definitiv la orașe și sate. (Aplauze puternice, îndelungate).Această victorie ridică pe o treaptă mai înaltă alianța muncitorească-țărănească și unitatea moral-politici a întregului popor. Cele două clase sociale prietene, clasa muncitoare, conducătoare a tuturor oamenilor muncii, și clasa țărănimii colectiviste, împreună cu intelectualitatea, merg umăr la umăr înainte, sub conducerea încercată a partidului, spre desăvîrșirea construirii societății socialiste și trecerea treptată la construirea comunismului. (Aplauze puternice).Sectorul socialist din agricultură deține astăzi 96 la sută din suprafața arabilă și 93.4 la sută din suprafața agricolă a țării; gospodăriile colective cuprind 3J01.000 de familii, a- proape totalitatea familiilor țărănești. Obiectivul stabilit de Congresul al Ill-lea al P.M.R. in domeniul transformării socialiste a agriculturii a fost realizat cu aproape 4 ani înainte de termen. (Aplauze puternice).Permiteți-mî tovarăși ca. de la tribuna acestei sesiuni extraordinare a Marii Adunări Naționale, ia numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și al guvernului, să felicit din toată inima harnica noastră țărănime, care a urmat cu hotărîre calea arătată de partid, organele și organizațiile de partid, sfaturile populare, activul de partid și de stat, care au desfășurat o muncă politică și organizatorică de mare amploare; pe inginerii agronomi, zootehnici, hortiviti- coli, mecanizatori, lucrători din gospodăriile de stat și din stațiunile de mașini și tractoare, pentru munca lor plină de entuziasm și devotament. (Aplauze îndelungate).Eroica noastră clasă muncitoare, întregul popor sărbătoresc cu mare bucurie victoria obținută. Mindru de succesele sale, Încrezător In viitor, poporul nostru muncește cu nesecată putere de creație pentru ca ziua lui de miine să fie însorită ,i înfloritoare, ca această primăvară minunată. (Vii aplauze).
Mari succese în dezvoltarea 
întregii economii naționale

• Tovarășbla lucrările sesiunii noastre participă, alături de deputății Marii Adunări Naționale, 11 mii de invitați: președinții tuturor gospodăriilor colective, specialiști care lucrează nemijlocit n producția agricolă, lucrători din gospodăriile de stat și din stațiunile de mașini și tractoare, oameni de știință, ingineri și nuncitori fruntași din uzinele constructoare de mașini agricole >i din industria chimică, lucrători de partid și de stat.Acest caracter cu adevărat reprezentativ al sesiunii de față iglindește profundul democratism al regimului nostru, parțici- jarea nemijlocită la conducerea statului a poporului muncitor, 'ăuritor al destinelor sale.Sesiunea va face bilanțul uriașei activități desfășurate de lamenii muncii, sub conducerea partidului, pe tărîmul trans- ormării socialiste a agriculturii; vom avea de dezbătut pro-
In prima zi

Vineri 27 aprilie s-a des
chis în Capitală sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări 
Naționale a R- P. Romine. 
Sesiunea își desfășoară lucră
rile în Pavilionul Expoziției 
Economiei Naționale.

întregul București trăiește 
atmosfera acestui eveniment 
deosebit. Marile bulevarde, 
străzile principale ale orașu
lui, clădirile centrale sint îm
podobite. Pretutindeni flutură 
steaguri tricolore și roșii. Pe 
mari pancarde sint înscrise 
urări de succes lucrărilor 
sesiunii.

La sesiune participă, ală
turi de deputății Marii Adu
nări Naționale, 11.000 de in
vitați : președinții gospodă
riilor agricole colective, spe- 

cialiști care lucrează nemijlo
cit in producția agricolă, lu
crători din gospodăriile agri
cole de stat și stațiunile de 
mașini și tractoare, oameni 
de știință și cultură, ingineri 
și muncitori fruntași din uzi
nele constructoare de mașini 
și din industria chimică, lu
crători de partid și de stat.

Pe piepturile lor strălucesc 
înalte ordine și medalii ale 
R. P. Romine, medalia „In 
cinstea încheierii colectiviză
rii agriculturii11.

La sesiune asistă șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
în R.P. Romînă, corespon
denții permanenți ai presei 
străine la București, trimișii 
speciali ai unor agenții de

presă și ziare de peste ho
tare.

Fundalul tribunei prezi
diului este dominat de stema 
Republicii Populare Romine. 
Sosirea conducătorilor partidu
lui și statului este tntimpina- 
tă cu aplauze furtunoase și 
ovații. Răsună puternice 
urale,

în tribuna prezidiului, in 
loja din dreapta iau loc to
varășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol. Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă. Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălă- 
jan, Mihai Dalea, Alexandru 
Birlădeanu.

blemele privind creșterea continuă a producției agricole, reorganizarea conducerii agriculturii corespunzător cu cerințele noii sale etape de dezvoltare, asigurarea agriculturii socialiste cu cadre de specialiști. Adoptarea măsurilor supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale va aduce o prețioasă contribuție la ridicarea agriculturii pe o treaptă superioară, la consolidarea victoriei repurtate prin înfăptuirea colectivizării.Profundele transformări revoluționare care au avut loc la sate s-au înfăptuit in condițiile dezvoltării întregii economii naționale pe o linie mereu ascendentă, echilibrată, toate ramurile crescind armonios, in ritm susținut.In cei 13 ani de economie planificată, partidul a urmat consecvent politica leninistă de industrializare socialistă, punînd în centrul atenției dezvoltarea industriei grele și in primul rind a industriei constructoare de mașini, factor hotăritor în crearea bazei tehnice materiale a socialismului, în dezvoltarea tuturor ramurilor economiei.Producția industrială a fost în 1961 de aproape 5 ori și jumătate mai mare decît în 1949. In anul 1961 producția industriei constructoare de mașini, a industriei energiei electrice și a materialelor de construcții este de peste 12 ori mai mare decît în 1938, iar a industriei chimice de peste 14 ori.In perioada 1949 — 1961 au fost reutilate, modernizate și dezvoltate aproape 500 de întreprinderi existente și au fost construite în industria republicană peste 280 de întreprinderi și secții noi.Promovarea cu consecvență a progresului tehnic in toate ramurile economiei, înzestrarea întreprinderilor cu utilaje modeme, de mare randament, a permis ca o parte tot mai mare din sporul de producție' să se realizeze pe seama creșterii productivității muncii.Realizările primului trimestru al acestui an care va încheia prima jumătate a planului de 6 ani, depășesc prevederile planului și înregistrează față de perioada corespunzătoare a anului trecut un spor de circa 13 la sută pe ansamblul industriei. Am produs în trimestrul I al acestui an de 2-3 ori mai multă energie electrică, fontă, oțel, produse sodice și altele decît în tot anul 1938.Rezultatele obținute pînă în prezent in realizarea planului

în loja din stingă iau loc 
membrii Consiliului de Stat 
al R.P. Romine.

în tribuna prezidiului se 
află membrii ți membrii supleante ai C.C. al P.M.R., mi
niștrii.

Tovarășul Stefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, declară deschise 
lucrările sesiunii.

Sesiunea a adoptat urmă
toarea ordine de zi:

1. Raport cu privire la în
cheierea colectivizării ți reor
ganizarea conducerii agricul
turii.

2. Proiectul de lege cu pri
vire la înființarea Consiliului 
Superior al Agriculturii ți a

(Continuare în pag. a IV-a) 

de 6 ani arată că sarcinile stabilite de cel de al III-lea Congres al P.M.R. vor fi îndeplinite cu succes.Dezvoltarea multilaterală a economiei, ritmul inalt de creștere a producției în toate ramurile industriei, au dus an de an Ia extinderea relațiilor economice externe, la creșterea și îmbunătățirea structurii exportului, Ia lărgirea volumului și nomenclaturii importului. In prezent țara noastră are relații comerciale cu peste 80 de țări; volumul total al comerțului exterior a sporit între 1949 — 1961 de peste 4 ori.In agricultură media anuală a producției totale de cereale în anii 1956 — 1960 a depășit cu 1.170.000 tone, iar în 1961 cu 2.600.000 tone media anilor 1934—1938 ; la floarea-soa- relui producția totală a fost în 1961 de zece ori, la sfecla de zahăr de 7 ori și jumătate, iar la cartofi de 2,2 ori mai mare decît media producției totale a anilor 1934—1938.In ce privește creșterea animalelor, din datele recensă- mîntului rezultă că la începutul acestui an numărul bovinelor a fost de 4.707.000, cu peste 1.055.000 mai mare decît în 1938, numărul vacilor de 2.144.000, cu 357.000 mai mare, al porcinelor de 4.665.000, cu aproape două milioane mai mare, iar al ovinelor de 12.846.000, cu circa 2.400.000 mai mare. Dacă se are în vedere că războiul și1 anii de secetă 1946-1947 au cauzat pierderi considerabile efectivului de animale, rezultatele obținute în sporirea septetului apar și mai remarcabile.Ca urmare a creșterii numărului animalelor din rasele a- meliorate și a îmbunătățirii furajării și îngrijirii lor, s-au obținut an de an sporuri însemnate la principalele produse animate. In anul 1961 producția de lapte a fost cu 57,5 la sută, de lină cu 47,4 la sută, de came în greutate vie cu 54 la sută, iar producția de ouă cu 136 la sută mai mare decît în 1950.Sporirea producției agricolevegetale și animale a asigurat satisfacerea nevoilor crescânde de consum ale populației și a cerințelor aprovizionării industriei cu materii prime.Potențialul economic al țării noastre se reflectă în venitul național, care în anul 1961 a fost de peste 3 ori și jumătate mai mare decît în 1949. Datorită sporirii resurselor materiale și financiare ale țării, a fost posibil ca în această perioadă să se investească pentru dezvoltarea economiei naționale peste 180 miliarde lei, de aproape 10 ori mai mult decît întregul buget al statului din anul 1950. Ca urmare a creșterii acumulărilor, volumul investițiilor prevăzut pe anul în curs este de peste 8 ori mai mare decît cel din anul 1940.Rezultatele remarcabile obținute în dezvoltarea economiei naționale și în creșterea productivității muncii asigură ridicarea continuă și sistematică a nivelului de trai al oamenilor muncii, în ultimii 12 ani, salariul real a crescut de două ori, cheltuielile statului pentru acțiuni social-culturale de 5 ori; au luat un mare avint construcțiile de locuințe; volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist a sporit în 1961 de aproape 5 ori față de 1949.Realizările de seamă dobîndite prin munca entuziastă și plină de abnegație a poporului nostru sint strîns legate de sprijinul frățesc, multilateral, pe care ni-1 acordă Uniunea Sovietică, de colaborarea și întrajutorarea tovărășească cu țările socialiste. (Aplauze puternice).Țările lagărului socialist lărgesc și perfecționează coordonarea planurilor de dezvoltare economică, specializarea și cooperarea în diferite ramuri de producție, schimbul de experiență în domeniul realizărilor tehnico-științifice, adîncind diviziunea internațională socialistă a muncii și valorificînd mai bine avantajele sistemului economic socialist. Aceasta contribuie la întă

sului tehnic, la realizarea unor ritmuri înalte de dezvoltare și prin aceasta la întărirea sistemului mondial socialist, la victo- ria lui în întrecerea pașnică cu capitalismul. (Aplauze).
Victoria socialismului 

la sate — o confirmare strălucită 
a justeței politicii partidului

Tovarăși,Lupta partidului nostru pentru înfăptuirea obiectivului său strategic, victoria deplină a socialismului, a cunoscut după eliberarea țarii cîteva etape.in prima etapă a revoluției populare, partidul a pus în centrul programului de transformare democratică a țării lupta pentru exproprierea pămintului moșieresc și împărțirea lui țărănimii muncitoare. In focul ei s-a închegat alianța trainică dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare. Lichidarea prin reforma agrară a rămășițelor feudale în agricultură și desființarea moșierimii ca clasă au însemnat rezolvarea sarcinii fundamentale a desăvîrșirll revoluției burghezo-democratice, au creat premizele pentru trecerea la înfăptuirea revoluției socialiste.O mare contribuție la făurirea alianței muncitorești-țără- nești, la realizarea reformei agrare și instaurarea pluterii (populare a adus-o organizația largă a țărănimii, care în întreaga ei activitate a urmat Partidul Comunist, Frontul Plugarilor, condus de eminentul om de stat și înflăcăratul patriot dr. Petru Groza.Intr-un termen istoricește extrem de scurt, sub conducerea partidului, clasa muncitoare aliată cu țărănimea a înfrînt și a izgonit de la putere clasele exploatatoare, a cucerit întreaga putere, a naționalizat principalele mijloace de producție, și a trecut la construirea societății socialiste. (Aplauze).In noua etapă a revoluției, partidul nostru s-a călăuzit neabătut după învățătura lui Lenin care arată că mica producție de mărfuri generează în mod inevitabil în proporție de masă capitalism și burghezie, că pentru victoria deplină a noii orînduiri, socialismul trebuie construit nu numai la orașe ei și la sate.Mica gospodărie țărănească face cu neputință mecanizarea și organizarea pe baze științifice a producției agricole, frînează însăși dezvoltarea industriei și creșterea continuă a pieții interne, naște contradicții între ritmul înalt de creștere a industriei și starea de înapoiere a agriculturii; împiedică dezvoltarea planificată, armonioasă a întregii economii.Singura cale de lichidare a acestei contradicții este transformarea socialistă a satului, treptata înlocuire a micii producții de mărfuri prin marea gospodărie socialistă.Realizarea acestei sarcini are o uriașă importanță economică, politică și socială pentru fiecare țară care trece de la capitalism la socialism și îndeosebi pentru țări cu o țărănime numeroasă și o por.dere însemnată a agriculturii în ansamblul economiei naționale.Linia trasată de partid acum 13 ani. Ia istorica plenară din martie 1949 a Comitetului Central, a stat la temelia întregii munci desfășurate de atunci și pînă astăzi in transformarea socialistă a agriculturii.Aplicind creator la condițiile țării noastre planul cooperatist al lui Lenin, invățind din bogata experiență a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice in construcția socialistă la sate, partidul a desfășurat o muncă îndelungată și răbdătoare pentru a convinge țărănimea muncitoare să-și unească micile gospodării în mari gospodării agricole socialiste.Politica consecventă de întărire a alianței cu țărănimea săracă și mijlocașă a dus ia crearea și dezvoltarea sectorului socialist din agricultură. Față de chiaburime, partidul a adoptat politica de îngrădire, care a dus la micșorarea treptată a puterii ei economice, la îngustarea continuă a sferei ei de exploatare și la lichidarea ei ca clasă. Prin aceasta s-a pus capăt pentru totdeauna exploatării omului de către om.Caracteristic pentru procesul de transformare socialistă a agriculturii a fost înaintarea treptată, continuă, pe măsura convingerii țărănimii de a trece pe drumul agriculturii socialiste și pe măsura creării bazei tehnicc-materiale necesare.Un rol deosebit de important l-au avut la noi întovărășirile agricole, ca formă pimplă, intermediară de cooperare socialistă în producția agricolă. întovărășirile s-au dovedit a fi o adevărată școală, care a educat masele țărănești în spiritul muncii în comun, le-a deprins cu organizarea socialistă a muncii, a înlesnit trecerea lor (la gospodăria colectivă.în 1949 se numărau în total 3.067.000 de gospodării individuale. De la constituirea în 1949 a primelor gospodării agricole colective — pionierii agriculturii noastre socialiste — sectorul
(Continuare în pag. a 2-a)rirea economiei naționale a fiecărei țări, la accelerarea progre

Aspect din timpul lucrărilor sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale Foto: AGERPRES



Raportul prezentat de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag l-a) colectivist a crescut treptat, ajungînd să cuprindă în anul 1952 un număr de 166.000 familii cu 664.000 hectare suprafață arabilă.Incepînd din 1952 s*a luat curs spre înființarea întovărășirilor agricole, care au cuprins chiar în primul an 84.000 de familii, cu 188.000 hectare suprafață arabilă. în anii următori, ritmul transformării socialiste a agriculturii s-a accentuat; întovărășirile au crescut mult mai repede decît gospodăriile colective, cuprinzînd tot mai multe familii și suprafețe tot mai mari de teren.In 1959, în întovărășiri se aflau 1.767.000 familii, cu 2.988.000 hectare teren arabil. în cadrul sectorului cooperatist din agricultură ele erau preponderente ca suprafață și număr de familii, cuprinzînd de peste două ori mai multe familii decît se aflau în gospodăriile colective. în ace) an, incepînd mișcarea de trecere în masă a țărănimii spre forma superioară a cooperației agricole, au intrat în gospodăriile colective mai multe familii decît au intrat în cei zece ani de la începerea colectivizării. Este deosebit de instructiv că imensa majoritate a acestor familii țărănești a trecut prin școala întovărășirilorPerioada de după Congresul al III-Iea al partidului sc caracterizează prin ritmul mult mai intens de creștere a gospodăriilor colective.Trecerea în masă a țărănimii spre colectivizare s-a accentuat după Plenara C.C. din 30 iunie—1 iulie 1961 și mai 21es după Consfătuirea pe țară a colectiviștilor din decembrie 1961. Lucrările Consfătuirii și chemarea adresată de colectiviști au avut un mare ecou în rindurile întregii țârănimi.Munca politică desfășurată de organele și organizațiile de partid, de întregul activ de partid pentru lămurirea și convingerea țărănimii a luat caracterul uneia din cele mai largi acțiuni politice și organizatorice de masă a partidului.O trăsătură fundamentală a politicii noastre la sate constă în faptul că partidul a concentrat permanent eforturile principale în direcția consolidării economice a gospodăriilor colective, astfel ca ele, prin exemplul viu al rezultatelor obținute în producție și în ridicarea nivelului de trai ai colectiviștilor, să devină un mijloc puternic de convingere 3 maselor țărănești că numai acesta este drumul pe care trebuie să-i urmeze.încheierea colectivizării spulberă definitiv teoriile reacționare că țărănimea ar fi chipurile refractară socialismului.Știrea trecerii în masă a țărănimii pe calea colectivizării a fost primită cu mare dezamăgire și amărăciune de foștii exploatatori, de ideologii capitalismului, pentru că această reața victorie a socialismului înseamnă năruirea pentru totdeauna a speranțelor lor în restabilirea vechilor rinduieli. (Aplauze).Transfugii pripășiți la posturile de radio imperialiste deplir.g trecerea țărănimii pe făgașul socialismului și vorbesc cu nostalgie despre „amintirea evocatoare a unui trecut fericit”, despre „satul pitoresc și patriarhal de altădată”. Cum arăta satul acesta „pitoresc și patriarhal”, care era trecutul acesta „fericit” ? Țărănimea își amintește foarte bine de anii cînd muncea din zori pînă în noapte pe pămîntul moșierilor și chiaburilor, neavînd nici cele mai elementare condiții de viață omenească , de lipsa de pămînt, apăsarea moșierului, cămătarului, perceptorului, biciul vătafului și patul de armă al jandarmului; de înăbușirea în singe a răscoalelor, cînd cuțitul ajungea la os și țărănimea se ridica împotriva stăpînirii boierești, ca în 1907 cînd au fost uciși 11.000 de țărani, iar alte zeci de mii au umplut ocnele și închisorile.Recensămîntul din 1930 a găsit 700 000 de familii țărănești fără nici un petec de pămînt : alte 610.000 familii nu aveau, în medie, decît un pogon. In același timp însă, un număr de 12.200 moșieri stăpîneau o suprafață arabilă mai mare decît 2.460.000 de familii țărănești laolaltă.Statistica făcută de Ministerul Agriculturii în 1935 a arătat că aproape 37 la sută din gospodăriile țărănești nu aveau nici o vită de muncă, o treime nu aveau nici o vacă, aproape o jumătate nici un porc și nici o oaie. Monografia făcută de In
Caile creșterii continue a producției 

agricole vegetale și animale
Tovarăși,Una din trăsăturile cele mai importante ale procesului construcției socialiste la sate, o constituie creșterea continuă in întreaga această perioadă a producția agricole vegetale ți animale.S-a dezvoltat In mod deosebit cultura cerealelor. In pomul rînd a griului și porumbului, care ocupă aproape 72 la sită din suprafața arabilă. Au cunoscut o puternică dezvoltare culturile de floarea soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi și legume.Potrivit Directivelor celui de-al III-Iea Congres al partidului, pînă în 1965 va trebui să ajungem, în condiții climatice normale, ia o producție medie la hectar de 1.800 kg la grin, 2.500—2.800 kg la porumb, cel puțin 1.500 kg la floarea soarelui. 25.000 kg la sfecla de zahăr, peste 15.000 kg Ia cartofi.Rezultatele obținute pînă acum sînt încurajatoare Multe gospodării colective și gospodării de stat din toate regiunile țării au realizat încă în 1961 producțiile medii stabilite de Congres pentru 1965.738 gospodării colective au recoltat peste 1.800 kg griu în medie Ia hectar, iar 60 gospodării de stat au depășit producția medie de 2.500 kg griu la hectar.La porumb 931 gospodării colective au obținut peste 2.600 kg la hectar, iar 81 gospodării de stat au depășit media de 3.500 kg boabe la hectar. Gospodăriile colective din Sîntana — regiunea Crișana, Plopu — Galați, Siminoc — regiunea Do- brogea, Miloșești — regiunea București, Seaca de Cîmp — Oltenia, gospodăriile agricole de stat Ion Roată și Mărculești — regiunea București, Ovidiu — Dobrogea, Grabăț — Banat și altele, au recoltat în medie de pe toată suprafața cultivată peste 5.000 kg porumb boabe la hectar pe terenuri neirigate.Aceste rezultate arată cît de uriașe sînt rezervele de sporire a producției de care dispune întreaga agricultură. Experiența gospodăriilor fruntașe dovedește că, organizînd temeinic munca pentru valorificarea deplină a acestor rezerve, genera- lizînd sistematic și perseverent experiența înaintată, toate gospodăriile colective și gospodăriile de stat vor putea realiza producții la nivelul sarcinilor stabilite de Congres.Numeroase gospodării colective și de stat și-au propus ca In acest an să obțină, pe o suprafață de 600.000 hectare, recolte de porumb boabe de peste 5.000 kg la hectar pe terenuri neirigate.Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști, care a avut loc la sfîrșltul anului trecut, a examinat cu competență și spirit de răspundere, în ședințele plenare și pe comisii, problemele creșterii producției de cereale și plante tehnice și, pe baza realizărilor științei și a experienței gospodăriilor fruntașe, a făcut recomandări deosebit de prețioase. Așa cum s-a subliniat _Ia Consfătuire, pentru obținerea unor recolte bogate trebuie dată o deosebită atenție pregătirii și fertilizării solului, folosirii semințelor din soiuri superioare, semănatului la timpul optim și în condiții bune, asigurării unei densități optime de plante la hectar și executării la timp a lucrărilor necesare de îngrijire și recoltare a culturilor.în toamnă s-au însămînțat 3.200.000 ha. cu grîu, din care 1.800.000 ha. cu semințe din soiuri de mare productivitate. Semănăturile au ieșit din iarnă fără pierderi și se prezintă bine dezvoltate. Pe o suprafață de peste 4 milioane de hectare s-au făcut arături adînci de toamnă, ceea ce permite ca cea mai mare parte a porumbului, florii-soarelui, sfeclei de zahăr, cartofilor și a altor culturi să se însămînțeze în bune condiții Vor fi in- sămînțate 3.900.000 ha. cu porumb din care aproape 2 milioane de hectare cu sămînță hibridă ; la floarea-soarelui s-au asigurat pentru întreaga suprafață semințe din soiuri slecționate, productive și bogate în ulei.Oamenii de știință și specialiștii cu multă experiență, țărănimea apreciază că rezervele de umiditate acumulate pînă acum în sol, mult mal mari decît în alți ani datorită zăpezilor și ploilor abundente din iarnă și primăvară, oferă condiții favorabile pentru dezvoltarea culturilor. întreaga țărănime colectivistă, mecanizatorii, specialiștii și toți oamenii muncii din agricultură, muncesc cu entuziasm, folosind toate mijloacele de care dispun pentru terminarea grabnică a însămînțărilor, pentru executarea tuturor lucrărilor la timp și la un înalt nivel agrotehnic.Una din ramurile aducătoare de mari venituri, care permite gospodăriilor colective folosirea mai bună a forței de muncă și a experienței țărănimii colectiviste, este legumicultura. Se pot da numeroase exemple edificatoare cu privire la veniturile însemnate realizate de gospodăriile colective din cultura legumelor cu care aprovizionează orașele șl centrele muncitorești. Astfel, gospodăria colectivă Dobroești din zona de aprovizionare a orașului București, a cultivat cu legume în 1961 o suprafață de 63 hectare, realizînd venituri de 1.740.000 lei, revenind în medie 27.600 lei de hectar. Suma încasată din vinzarea legumelor a reprezentat 68 la sută din totalul veniturilor gospodăriei. Valoarea unei zile-muncă a fost de 32,27 lei, din care 31 lei în bani.Este un fapt pozitiv că aproape 1.600 gospodării colective din regiunile București, Oltenia, Galați și Banat, au organizat producerea de legume timpurii, iar suprafața ocupată cu culturile de legume în sectorul colectivist a ajuns la circa 100.000 ha. Un număr de 44 gospodării colective din raionul Arad, au luat măsuri organizatorice pentru cultivarea în acest an a 1.132 ha. cu legume din care 655 ha. cu roșii timpurii. 

stitutul de Științe Sociale în 1938 a găsit un plug la 3 gospodării, o grapă la 4 gospodării cu suprafețe între 1—3 hectare. Milioane de țărani, care nu își puteau asigura pe mica proprietate de pămînt existența lor și a copiilor, erau îndatorați pînă în gît la bancheri și cămătari, din cauza ratelor pe care trebuiau să le plătească pentru așa-zisa împroprietărire, a împrumuturilor făcute pentru cumpărarea de vite sau unelte, a impozitelor și dobînzilor. In 1929, după datele economiștilor burghezi, aproape 2,5 milioane de mici gospodării țărănești aveau datorii de 37,4 miliarde de lei.După datele oficiale ale vremii, analfabetismul cuprindea mai mult de jumătate din totalul populației rurale, iar asistența medicală la sate lipsea aproape cu desăvîrșire; 20 la sută din copiii pînă la un an mureau cu zile din cauza bolilor sociale și a lipsei de hrană.Acesta era satul „pitoresc”, „viața patriarhală și fericită” a țărănimii din trecutRevoluția socialistă, înfăptuită de clasa muncitoare în alianță cu țărănimea, sub conducerea partidului nostru, a pus capăt pentru totdeauna, ca unui vis urît, acestei stări de lucruri, schimbînd radical viața maselor țărănești. (Aplauze prelungite).Statul a îndreptat spre agricultură, în ultimii 12 ani, investiții în valoare de peste 23 miliarde de lei, din care cea mai mare parte pentru mașini și utilaje. Agricultura dispune astăzi de 54.000 tractoare fizice, 50.000 semănători mecanice, 25.000 combine pentru păioase și alte mașini agricole. Stațiunile de mașini și tractoare își îndeplinesc cu cinste sarcinile trasate de partid și guvern, ajută gospodăriile colective în organizarea și planificarea producției, în executarea lucrărilor agricole la timp și in bune condiții agrotehnice, ceea ce a permis țărănimii să obțină recolte tot mai mari.Creditele acordate de stat în condiții avantajoase gospodăriilor colective pentru dezvoltarea multilaterală a producției, întărirea economică și creșterea averii obștești se ridică numai in ultimi: trei ani la peste 1.726 milioane letPartidul și guvernul au acordat o atenție permanentă cointeresării materiale a țărănimii in creșterea producției agri- cole-marfă. O importanță deosebită în aplicarea acestei politici a avut-o desființarea cotelor obligatorii și așezarea, la temelia relațiilor economice între stat și țărănime, a contractelor pentru vinzarea produselor agricole la prețuri avantajoase. Sistemul de contractări — pregătit prin măsuri introduse treptat din 1953 — a contribuit în măsură considerabilă la creșterea an de an a producției agricole și a volumului de produse agricole intrate in fondul central Numai în anul 1961, veniturile bănești ale țărănimii nnjvenite din vînzări către stat j-au ridicat la 9 miliarde lei.Au crescut continuu puterea de cumpărare și nivelul de trai material și cultural al țărănimii care se hrănește și se îmbracă mai bine decît in trecut, consumă mai multă came, zahăr, lapte, cumpără mai multe produse industriale, textile, încălțăminte, mobilă, produse electrotehnice și alte mărfuri de uz casnic. In ultimii trei ani numai prin rețeaua rurală a cooperației de consum au fost vîndute mărfuri în valoare de 31 miliarde lei In perioada 1956 — 1961 s-au construit la sate peste o jumătate de milion de case de locuit; pînă la sfirșitul anului 1962 număru» satelor electrificate va ajunge la aproape 4.500.Pe lingă extinderea rețelei de spitale orășenești și din centre raionale, astăzi funcționează în mediul rural 2.900 case de nașteri și aproape 3.000 de circumscripții medico-sâni tare, cu peste 6.600 de mediciAnalfabetismul a fost lichidat încă în cursul primului cincinal în ultimii trei ani au fost construite la sate circa 7.300 săli de clasă ; întregul tineret sătesc de vîrstă școlară, în număr de 1.860.000. a fost cuprins în învățămîntul general de 7 ani; statul asigură fiilor de țărani largi posibilități de a ajunge pînă la cele mai înalte trepte ale învățămîntului și culturii. Peste 11.600 cămine culturale și case de citii mai mult de 3.300 de cinematografe, mii și mii de formații artistice și teatrale de amatori fac să înflorească zi cu zi viața culturală a satelor noastre.

Există toate condițiile ca legumicultura să cunoască un nou Si puternic avint chiar în cursul acestui an, asigurând realizarea unor venituri sporite de către țărănimea colectivistă fi aprovizionarea populației artșener’j cu produse proaspete, variate si de bună calitate in tot timpul anuhri— sat at tot (i ca alte ocaza. rnrsărrea suprafeței ca rițâ nobCă jcaan de astre prodcx-U ,tMt Tde calitate snpericaxă, i care 3* la setă stmgun de masă in prezent, suprafața tcCaU a teitar este de 30000 hectare. Din acestea 124.9» bectsre rint plantate cu viță nebuă. Restul de 182.000 hectare f“'. ocupate cu hibrizi producători direcțt Circa50 la sută dm puarrtaf.e de viță altoită au goluri in proporțiede peste 30 la rută, ceea ce Împiedică obținerea de producții la nivelul potențahrhn podgoriilor noastre. Pentru realizarea 
meinH ce ne stă ia față, este necesar să se planteze noi suprafețe cu viță ooixlâ dm soiuri de masă și vin. Noile plantații trebuie Scrie te podgoriile cu tradiție, pe suprafețe mari, după un plan general de sistematizare, care să permită in perspectivă area princpalricT lucrări agrotehnice. Viile hibride51 cele noMe tetbătrimte și cu procent mare de goluri vor fi defrișate pe ntan executării noilor plantații și a intrării acestora pe rod. 1a așa fel incit praduefia totală de struguri să nu scadă. PtaBtafSe trebuie Scute pe terenurile în pantă pe cît posibil amenajate te terase care asigură conservarea solului și executarea mecanizată a lucrărilor de îngrijire a viei.Pentru aprovizionarea populației cu struguri de masă pe o perioadă dl teta tadekmșată. este necesar să se extindă soiurile timpu-îi în Bonele cele mai favorabile. Odată cu mărirea suprafeței cu vii. trebuie îmbunătățită substanțial agrotehnica viticolă, aplicîndu-se pe scară largă experiența gospodăriilor fruntașe p recomandările oamenilor de știință, astfel incit să se ajungă pînă in 1965 Ia o producție de cel puțin 1.400.000 tone de struguri.In ceea ce privește pomicultura, sarcina este de a realiza o suprafață de 300.000 hectare de livezi, extinzindu-se speciile cele mai valoroase. Planul general de dezvoltare a pomiculturii trebuie să țină seamă de repartizarea fiecărei specii în cele mai potrivite zone, creindu-se bazine specializate în cultura mărului, părului, piersicului, cireșului și vișinului O atenție sporită trebuie acordată piersicului cultură foarte valoroasă, care intră repede pe rod și dă o producție eșalonată pe o perioadă lungă, din iunie pînă in octombrie. Plantarea noilor livezi trebuie făcută pe terenuri in pantă. Intervalele dintre rindurile de pomi trebuie folosite pentru culturi furajere și alimentare.

Tovarăși,In perioada colectivizării agriculturii. așa cum am mai arătat, a crescut numărul de animale la toate speciile, a sporit producția de lapte, carne, lină și ouă.Datorită sprijinului puternic acordat de stat prin credite în condiții avantajoase și materiale de construcții și prin folosirea mijloacelor proprii gospodăriile colective au mărit numărul animalelor proprietate obștească în ritm rapid, ajungînd în luna aprilie a acestui an la 1.145.000 bovine, față de numai 92.100 în februarie 1958, la 940.000 porcine față de 88.500 și la 4.380.000 ovine față de 835.000.Potrivit prevederilor Congresului al m-lea al partidului în 1965 trebuie să se realizeze o densitate medie la suta de hectare de 40 de bovine, din care 20 de vaci, 70 de porcine, 91 de ovine — diferențiat în funcție de condițiile concrete ale fiecărei zone, iar gospodăriile colective trebuie să ajungă la o densitate a animalelor, proprietate obștească, de 23 bovine, din care 11 vaci; 33 porcine ; 80 ovine.Realizarea acestor sarcini este condiționată de asigurarea bazei furajere corespunzătoare, de crearea în fiecare gospodărie a unui efectiv corespunzător de animale matcă din cele mai bune rase, de sporirea continuă a productivității animalelor.Folosind din plin ajutorul acordat de stat, mijloacele financiare proprii și resursele locale de materiale de construcții, gospodăriile colective și gospodăriile de stat trebuie să execute construcții trainice și igienice, cu cheltuieli reduse și pe terenuri care nu sînt potrivite culturilor, în apropierea resurselor de apă și a drumurilor de acces. La amplasarea și execuția construcțiilor, este necesar să se înlăture cu toată hotărîrea orice risipă de pămînt arabil, de fonduri și materiale, adoptîn- du-se numai proiecte ieftine.Existența unui efectiv mai mare de animale, sprijinul acordat de stat pentru creșterea animalelor creează condiții pentru sporirea continuă a producției și a fondului de stat la came. Această sporire trebuie să se realizeze la toate speciile — bovine, porcine, ovine, păsări.Creșterea efectivelor de bovine va permite să se obțină în 1965 o producție anuală de circa 600.000 tone carne, care să asigure livrarea la fondul de stat a cel puțin 530.000 tone de carne în viu.Calea cea mai economică pentru a obține în condițiile noastre o cantitate cît mai mare de came de la vitele destinate tăierii este sporirea simțitoare a greutății acestora, corespunzător cu rasa animalelor.Gospodăriile colective, folosind în mod rațional pășunile ce li s-au pus la dispoziție, pot obține de la fiecare animal un spor însemnat de greutate cu cheltuieli reduse de furajare și de forță de muncă. Livrarea tineretului la o greutate medie de 

300 de kg Ia rasele ameliorate și 200 kg la rasele neameliorate este în interesul gospodăriei, care realizează în acest fel un plus însemnat de venituri. De exemplu, o gospodărie colectivă primește pentru un vitei crescut la 250 de kg și adus la calitatea I-a un preț de aproape două ori mai mare decît pentru același animal contractat la 180 de kg, calitatea Il-a.Pentru multe gospodării colective, în special din zonele greu mecanizabile, este avantajoasă îngrășarea boilor, după ce aceștia au fost folosiți timp de cîțiva .ani ca animale de muncă. Un bou îngrășat, a cărui valoare a fost amortizată prin muncă, poate să aducă gospodăriei un plus de venit de aproape 3.500 Iei și o cantitate de carne pentru fondul de stat egală cu cea obținută de la doi mînzați.O sursă de venituri pentru țărănime, care poate în același timp să aducă un spor important de carne, este îngrășarea vițeilor din gospodăriile personale ale colectiviștilor. Se apreciază că în 1965 vor fi aproape 1.500.000 vaci în proprietate personală a colectiviștilor; ele vor produce cel puțin 1.100.000 de viței, din care circa 500—600.000 vor fi destinați tăierii.Creșterea acestor viței Ia greutăți cît mai mari, se poate realiza în gospodăriile personale ale colectiviștilor. Este necesar însă ca acele animale care nu pot fi îngrășate în gospodăria personală să fie contractate de întreprinderile statului la greutățile efective pînă la care pot fi aduse de către producători și apoi crescute și îngrășate în continuare în gospodării de stat, în îngrășătoriile Ministerului Industriei Alimentare și în gospodăriile colective din comunele care au tradiție în creșterea vitelor.O sursă care asigură obținerea într-un termen mai scurt a unei producții sporite de carne, este creșterea porcilor. In acest domeniu, gospodăriile agricole colective au obtinut rezultate bune în ultimii ani: de la 23.000 de tone de carne vîndute statului în 1961, ele vor ajunge la circa 70.000 de tone în 1962, valorificînd pe această cale în condiții avantajoase porumbul și celelalte furaje.Gospodăriile colective au toate posibilitățile să ajungă pînă în 1955 la o producție marfă de 2—2,5 milioane de porci îngră- șați, care va asigura gospodăriilor colective venituri anuale de circa 2 miliarde lei.Pentru a atinge asemenea niveluri de creștere a porcilor, este necesar ca gospodăriile colective să-și constituie o matcă de circa 300—320.000 scroafe. Această sarcină este pe deplin realizabilă, ținind cont că gospodăriile colective au avut în aprilie 155.000, iar la sfirșitul acestui an vor ajunge la un efectiv de 200—220.000 de scroafe.Fiecare gospodărie colectivă trebuie să-și întocmească planuri concrete de creștere a porcilor pînă în anul 1965 prevăzînd îmbunătățirea continuă a procesului de reproducție și îngră- șare, ameliorarea condițiilor de adăpostire, corelarea planului producției de carne cu cel al producției de furaje și asigurîn- du-și rezervele necesare.Gospodăriile de stat ating în 1962 o încărcătură de 100 porci grași livrați la 100 hectare arabil; prin concentrarea în continuare a creșterii și îngrășării porcilor în gospodării mari și specializate, ele vor trebui să ajungă în 1965 la un număr de două milioane de porci grași.In ultimii ani, multe gospodării de stat au obținut rezultate frumoase în creșterea și îngrășarea porcilor. Insușindu-și experiența gospodăriilor fruntașe și organizînd mai bine creșterea și ingTășarea porcilor, gospodăriile de stat au toate condițiile pentru a îndeplini această sarcină de mare răspundere.Un mijloc deosebit de important de creștere a producției de came îl constituie sporirea însemnată a efectivelor de păsări.După datele ultimului recensămînt, numărul de păsări a ajuns la peste 44,5 milioane față de 37 milioane existente în I960, iar producția de ouă a crescut în 1961 la 2.600 de milioane.Rezultă din aceste date că efectivul de păsări necesar realizării producției de 120.000 de tone carne de pasăre în 1965, prevăzută in Directivele celui de-al III-Iea Congres, există chiar in momentul de față. Aceasta înseamnă că sarcinile pe care ni le-am propus în domeniul producției de came de pasăre pot fi cu mult depășite în anii ce urmează; se va putea asigura astfel o creștere însemnată a ponderii cărnii de pasăre în producția totală de carne. La aceeași concluzie se poate ajunge dacă examinăm numărul cu totul scăzut de păsări din gospodăriile colective și de stat, față de suprafața pe care o detm. Recensămîntul a arătat că la începutul anului 1962 au existat in gospodăriile de stat numai 1.237.000 păsări, iar în gospodării colective 1.600.000. In fiecare gospodărie colectivă și de stat există toate condițiile pentru a crește intr-un termen scurt cel puțin 500—600 păsări la suta de hectare.In acest an. cele mai multe gospodării colective au prevăzut in planurile de producție crearea și dezvoltarea fermelor de păsări. Peste 2500 de gospodării și-au organizat de pe acum asemenea ferme, folosind construcții ieftine realizate in cea mai mare măsură ca mijloace locale și valorificând pentru hrana păsărilor resursele furajere de care dispun. Merită să fie evidențiat exemplul gospodăriei colective Ceacu din raionul Călărași, regiunea București, care la o suprafață de peste 3.000 de hectare și-a propus să sporească efectivul de păsări de Ia 600 la suta de hectare în 1961, la 1.200 în 1962. Pentru realizarea acestei creșteri importante, gospodăria și-a organizat un incubator propriu de tip cameră, ce poate fi făcut cu cheltuieli minime în orice gospodărie, și în care se produc 6.000 de pui în fiecare serie. Ea a vîndut anul trecut, în afară de puii de o zi, peste 15.000 de păsări și 60.000 de ouă, realizînd numai din creșterea păsărilor un venit total de peste 200.000 lei.Comitetul regional de partid București și sfatul popular regional au luat măsuri de extindere a experienței pozitive a gospodăriei Ceacu și la alte 150 de unități, ceea ce va da posibilitate să se organizeze ferme de păsări în marea majoritate a gospodăriilor colective din regiune, să se obțină încă in acest an o producție de 5 milioane de păsări.In ce privește gospodăriile de stat, a fost întocmit un program de sporire a efectivelor de păsări la toate unitățile, care să permită creșterea producției de came de pasăre (găini, curci, rațe, gîște) de la 3.000 de tone în viu planificat în 1962, la 9.500 de tone in 1965, iar a producției de ouă, de la 73 milioane, la 155 de milioane.în afară de acțiunea pentru dezvoltarea creșterii păsărilor în toate unitățile gospodăriilor de stat, un număr de 51 de gospodării din jurul orașelor și centrelor muncitorești vor fi organizate ca mari unități specializate de tip industrial pentru incubație, producție de came și producție de ouă ; ele vor fi deservite de 7 fabrici de nutrețuri combinate. Pentru această acțiune se vor aloca pînă în 1965 investiții suplimentare de 265 de milioane lei, ceea ce s-a permite să se obțină în aceste unități o producție de 12.500 de tone de came și de 300 de milioane de ouă peste prevederile planului.De o mare însemnătate pentru sporirea producției de came de pasăre și ouă este organizarea creșterii păsărilor pe lingă morile aparținînd Ministerului Industriei Alimentare și sfaturilor populare, precum și pe lingă silozurile Comitetului de Stat pentru valorificarea produselor agricole. Toate aceste unități trebuie sâ-și întocmească un program concret de creșterea păsărilor pe diferite specii și a producției de ouă, cu ajutorul unor amenajări simple, ieftine, executate cu mijloace locale, folosind deșeuriie rezultate din activitatea morilor și silozurilor.Prin măsurile arătate se va putea realiza pînă în 1965 o producție totală de came la toate speciile de circa 1.500.000 de tone viu, respectiv o creștere de circa 50 la sută față de anul 1961.Conducerile gospodăriilor colective și gospodăriilor de stat trebuie să folosească rezultatele bune obținute în unitățile cu cea mai înaintată experiență, să sporească productivitatea animalelor, să elimine pierderile, să valorifice cît mai bine furajele, astfel îneît sporirea producției de came să aibă loc în condițiile unei sistematice reduceri a prețurilor de cost și măririi continue a veniturilor obținute din acest domeniu de activitate.Producția de lapte de vacă a crescut în 1961 la 25,5 milioane hectolitri față de 21,3 realizat în 1959.Se poate aprecia că pe baza efectivului de vaci ce-1 vom avea în 1965 — 2.900.000 capete — producția de lapte va crește la circa 40—43 milioane hectolitri.Există numeroase exemple încurajatoare în gospodăriile colective și gospodăriile de stat, care permit să apreciem că sarcinile ce ni le-am propus cu privire la creșterea producției de
Fiecare gospodărie colectiva — 
o unitate puternica, înfloritoare

Tovarăși,Dezvoltarea economică și cousolidarea fiecărei gospodării co- lectlve trebuie să se desfășoare potrivit unui plan de perspectivă, pe o durată dc mai mulți ani, fundamentat multilateral, pe baza studierii atente a tuturor factorilor care acționează asupra producției: mărirea suprafețelor, structura culturilor, căile de sporire a recoltelor la hectar, dezvoltarea șeptelului și a productivității Iui, asigurarea bazei furajere optime. Toate acestea trebuie să se reflecte în creșterea producției globale și a producției marfă a gospodăriei, în sporirea avutului obștesc și a veniturilor colectiviștilor.O preocupare principală a gospodăriilor colective trebuie să fie luarea tuturor măsurilor pentru folosirea cu grijă și cît mal eficientă a pămintului. Se cere punerea în valoare a tuturor terenurilor neproductive sau cu productivitate scăzută, organizarea în cel mal scurt timp a teritoriului, astfel îneît să se asigure utilizarea mai deplină a mijloacelor mecanizate pe tarlale 

lapte vor putea fi îndeplinite. Astfel, gospodăriile colective au obținut în 1961 de la vacile proprietate obștească, în medie cîte 1.652 litri de lapte, iar gospodăriile de stat 3.000 de litri. Un număr de 58 de gospodării de stat au realizat de la 13.000 de vaci în medie peste 3.500 litri de lapte, iar 113 gospodării agricole colective au obținut peste 2.500 litri de lapte la fiecare vacă furajată.Este instructiv să arătăm situația producției de lapte la un număr de gospodării de stat din punct de vedere al efectivelor de vaci, al producției medii și al prețului de cost realizat în anul 1961.
G.A.S. Nr. de vaci Producția medie litri. Preț de cost lei/litruPeștera-Dobrogea 110 4.053 1,05Andrășești-București 99 4.198 1,07Coțușca-Suceava 218 4.052 0.95Sălard-Crișana 287 3.114 1,06Variaș-Banat 194 4.716 1,30

După cum se vede, aceste gospodării au obținut producții mari la un număr important de vaci.Prețul de cost mediu realizat de aceste gospodării pe litru de lapte a fost de 1,09 lei, ceea ce, desigur, reprezintă încă mult față de posibilitățile mari de reducere a prețului de cost care există în gospodăriile de stat.Gospodăria agricolă de stat Grabăț, regiunea Banat, a obținut în 1961 o producție medie și mai mare decît cele arătate mai sus și anume de 5.036 litri de la un număr de 188 vaci, producție pe care am dori s-o obțină toate gospodăriile de stat și colective. Analizînd însă prețul de cost înregistrat în bilanțul acestei gospodării, se constată că acesta a fost de 2,75 lei pe litru fată de 1,08 lei planificat, deci aproape de trei ori mai mare. Aceasta este de neînțeles. Dacă ar fi să dăm crezare celor cuprinse în bilanțul gospodăriei Grabăț, ar trebui să admitem că creșterea producției medii de lapte este însoțită de o creștere și mai mare a prețului de cost. Este necesar să fie examinate temeinic cauzele care au umflat prețul de cost și să se ia măsuri ca această gospodărie care a obținut atît de frumoase rezultate în creșterea producției de lapte, să poată deveni un exemplu și în domeniul costurilor de producție.Ținind seama de consumul crescînd de lapte la orașe și sate, de necesitatea aprovizionării ritmice cu materie primă a fabricilor de produse lactate puse în funcțiune și a celor pe care le vom construi, a asigurării unor cantități din ce în ce mai mari de lapte tras pentru creșterea tineretului bovin și porcin, trebuie să ne concentrăm atenția în direcția sporirii însemnate a producției de lapte în toate gospodăriile colective și de stat.Ele vor trebui să asigure din prăsilă proprie și achiziții de vițele din rase de mare productivitate, încărcătura cu vaci prevăzută la suta de hectare, îmbunătățirea continuă a calității animalelor, furajarea judicioasă și generalizarea experienței unităților fruntașe. îngrijirea vacilor trebuie încredințată unor cadre bine pregătite, cu experiență, pasionate în căutarea și aplicarea celor mai avansate metode de creștere a producției de lapte cu un conținut mare de grăsime și la un preț de cost redus. (Aplauze).
Tovarăși,Realizarea sarcinilor privind creșterea importantă a numărului de animale, precum și sporirea producției de carne, lapte, lină, ouă, este condiționată în mod nemijlocit de dezvoltarea considerabilă a bazei furajere.Efectivele de animale calculate în unități vită mare, se vor mări de la 6.987.000 Ia începutul anului 1962, Ia 7.935.000 în 1965.Avem toate condițiile pentru a asigura din abundență, cantitativ și pe sorturi, nutrețurile pentru furajarea șeptelului, precum și rezervele necesare, dispunem de o puternică bază cerealieră și In primul rînd de porumb, care ocupă ponderea cea mai mare în furajarea animalelor. Să dăm deci cea mai mare atenție sporirii producției la hectar a porumbului pentru boabe, siloz și masă verde, astfel ca în următorii ani să dublăm producția.Pentru o furajare echilibrată a animalelor este necesar să se dea o deosebită atenție plantelor bogate în proteină și în special culturilor de mazăre, soia, trifoi și lucerna, la care trebuie extinse suprafețele și sporită simțitor producția la hectar.O rezervă importantă în sporirea producției de furaje este extinderea culturilor duble șl in primul rînd a porumbului pe terenurile de pe care s-a string recolta de mazăre și cereale păioase.Țărănimea noastră are o îndelungată experiență in cultivarea printre porumb a dovleacului și fasolei Anul trecut la gospodăria colectivă din comuna Siminoc, regiunea Dobrogea, de pe 150 ha. in cultură intercalată s-a obtinut o recoltă de 5.100 kg. de porumb boabe și 180 kg. de fasole în medie la hectar; gospodăria colectivă din Valea Măcrișului, raionul Urziceni, a recoltat de pe o suprafață de 50 ha., in afară de 4.900 kg. de porumb boabe, cite 480 kg de fasole în medie la hectar.Din calculele făcute pe baza producțiilor realizate de un număr mare de gospodării colective din toate regiunile țării rezultă că din cele 3.900.000 ha. cu porumb, dacă s-ar cultiva intercalat pe 1.000.000 ha. dovleci și fasole — socotind numai o producție de 3.000 kg. dovleci la hectar — s-ar realiza un surplus de furaje de 3.000.000 de tone; folosite în hrana porcilor, ele ar da circa 66.000 de tone de carne în valoare de 594 de milioane lei. Totodată s-ar obține o cantitate de 90.000 de tone de semințe de dovleci care, transformate în ulei, ar aduce un venit de circa 216 milioane lei. La fasole, socotind o producție de 200 kg. la hectar, s-ar realiza 200.000 de tone, care, la prețuri de contractare, reprezintă un venit de 460 de milioane lei; în afară de aceasta, fasolea lasă în pămînt o cantitate de azot care aduce o contribuție importantă la sporirea producției culturilor următoare.După cum se vede, cultivarea dovleacului și fasolei între porumb poate aduce la fiecare hectar un venit suplimentar de 1.350 lei.Merită oare să depunem toate eforturile pentru a extinde chiar din primăvara aceasta cultura de dovleci și fasole intercalată printre porumb? Desigur că da. (Aplauze).Fiecare gospodărie colectivă poate să cultive dovleci și fasole printre porumb pe suprafețe întinse. Lucrările de arat, semănat, prașila întîia și chiar a doua, se pot face mecanizat, iar pentru celelalte lucrări gospodăriile colective dispun de forțele de muncă necesare.Cea mai ieftină resursă de furaje este suprafața de peste 4.000.000 hectare cu pășuni și finețe, care reprezintă aproape 30 la șută din suprafața agricolă a țării. în regiunea Hunedoara, pășunile și fînețele ocupă peste 60 la sută din suprafața agricolă, în regiunea Cluj 50 la sută ; întinderi mari de pășuni și finețe sînt și în Maramureș, Suceava, Mureș-Autonomă Maghiară, Brașov și în alte regiuni. Țărănimea noastră a prețuit totdeauna pășunile, pentru că ele asigură animalelor timp de 5—6 luni de zile pe an nutrețuri bogate în substanțe hrănitoare, dau posibilitatea să se obțină cantități mari de lapte, carne $1 lină la un preț de cost scăzutDin păcate însă, această importantă bază furajeră este folosită în măsură insuficientă din cauză că nu se manifestă grija necesară pentru continua îmbunătățire a stării pășunilor și fî- nețelor și pentru ridicarea sistematică a productivității lor. Acolo unde s-au luat măsurile corespunzătoare au fost obținute sporuri importante de produse.Pe pășunea din Munții Tarcăului, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, prin lucrări simple de curățire, îngrășare și însămîn- țare, producția de iarbă a crescut de la 4.200 kg. la 14.000 kg. la hectar. Se pot da și alte exemple care arată că pe aceeași suprafață se poate asigura creșterea unui număr dublu de animale. Este necesar să se pornească cu toată hotărîrea la acțiunea de sporire considerabilă a producției de furaje pe pășuni și finețe, prin lucrări simple de curățire și reînsămînțare cu ierburile cele mai valoroase, fertilizarea cu îngrășăminte naturale și, pe măsura posibilităților, cu îngrășăminte minerale.Consiliile de conducere ale gospodăriilor colective, consiliile G.A.S., comitetele executive ale sfaturilor populare, organele și organizațiile de partid, trebuie să se preocupe dc valorificarea tuturor posibilităților de care dispun pentru creșterea cit mai rapidă a bazei furajere.

mari, repartizarea în funcție de criterii bine chibzuite (sol, relieful terenului, apropierea de căi de comunicație și altele) a suprafețelor pe diferite culturi și utilități, urmărindu-se reducerea la strictul necesar a suprafețelor destinate altor utilizări decît cele direct legate de producție.Terminarea colectivizării creează condiții favorabile pentru o largă acțiune de mobilizare a maselor țărănimii la executarea lucrărilor de combatere a eroziunilor, de desecare a terenurilor cu exces de apă, de îndiguire a suprafețelor inundabile, de punere în cultură a terenurilor nisipoase și a sărăturilor, ridieîndu-se pe toate căile fertilitatea solului. în fiecare gospodărie va trebui elaborat un program special în vederea efectuării lucrărilor pe etape și In perioadele cînd muncile din agricultură nu sînt intense.Puterea economică a gospodăriilor colective este indisolubil legată de creșterea avutului obștesc. Alocarea an de an a unor
(Continuare în pag. a 3-a)



Raportul prezentat
de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej

" 1 .. (Urmare din pag. 3-a)cele din urmă, în relațiile interbalcanice se va impune înțelegerea intereselor comune ale popoarelor din această parte • lumii, dornice de pace, liniște și prosperitate. (Aplauze).Linia încordării, linia militarismului, oricîte profituri ar aduce cercurilor interesate în războiul rece, nu contribuie la înlăturarea bolilor de nelecuit care macină capitalismul, ci le agravează. în lumea capitalistă se succed la scurte intervale de timp crize economice, mari capacități de producție sînt ne- folosite, inflația crește, se adîncesc deficitele bugetare.Sub diferite forme se întețește ofensiva monopolurilor împotriva nivelului de trai al oamenilor muncii, se intensifică exploatarea clasei muncitoare. Șomajul condamnă la mizerie permanentă milioane de oameni dornici de muncă, iar cei ocupați în producție sînt loviți de creșterea continuă a costului vieții. . ,, ,Grea este și situația țărănimii. In țările capitaliste are loc concentrarea pămînturilor aparținînd gospodăriilor mici și mijlocii în mina marilor gospodara capitaliste. Intr-un raport prezentat Bundestagului se arăta că în R.F.G., „concentrarea în domeniul agriculturii a dus la o schimbare considerabilă a structurii gospodăriilor agricole. Din 1949, numărul gospodăriilor dispunînd de 0,5 hectare pină la 10 hectare s-a redus cu circa 400.000“, în Italia, după cum a arătat președintele Uniunii Naționale a țăranilor italieni, în ultimii ani peste un milion de țărani au trebuit să-și părăsească pămînturile, plecind in pribegie pentru a-și căuta mijloaoe de trai.Mai bine de jumătate din totalul suprafeței agricole dm America Latină este stăpînită de un mic grup de mari proprietari, reprezentînd doar 1,5 la sută din totalul celor ce se ocupă cu agricultura. Din totalul gospodăriilor țărănești din Argentina, 72 la sută lucrează pămtat care nu le aparține ; in statul Ecuador venitul pe o zi al unei familii de țărani indieni de patru persoane este mai mic decit alocația de întreținere prevăzută de guvern pentru un cal al armatei, iar în asemenea condiții trăiesc 1.200.000 de oameni. Aceasta, în timp ce faimosul trust „United Fruit Company" obține numai d“tr-o singură țară — Guatemala — un profit anual de peste 40 de milioane de dolari! Se înțelege de ce popoarele acestor țări spun că ele au nenorocul de a fi prea departe de dumnezeu șl prea aproape de Statele Unite !Bolile care macină sistemul capitalist se dovedesc de nelecuit. în ciuda tuturor eforturilor pe care le fac apologeții capitalismului, feluritele „trusturi ale creierului44 și „Birouri de strategie psihologică44 pentru a-i ascunde racilele și a-1 înfrumuseța în ochii popoarelor, se înmulțesc recunoașterile pline de amărăciune că Occidentul pierde o bătălie hotărîtoare — lupta pentru mințile oamenilor. Cum să convingi oamenii că-i mai bună societatea împărțită în exploatatori și exploatați, unde huzurul unui mănunchi de oameni se clădește pe lipsurile și suferințele celor mulți, unde muncitorul este jefuit de capitalist și țăranul robește pe pămînt străin, cum să convingi că este mai bună orînduirea care nu dă oamenilor muncii altă alegere decît a munci pentru îmbogățirea bancherilor și latifun- diarilor sau a pieri de foame și lipsuri. Aceasta e la fel wCum ai încerca să convingi pe cineva că este mai bine să fii batnn șl bolnav decît tînăr și sănătos !Astăzi ideile socialismului, ideile marxism-leninismului cuceresc tot mai mult conștiința popoarelor. în ciuda oricăror opreliști ele se răspîndesc necontenit, crește puterea lor .de atracție, căci ele exprimă interesele vitale ale popoarelor, cerințele mersului înainte al omenirii. (Aplauze puternice).

în lumea de azi, imperialismul nu mai poate hotărî după bunul său plac soarta popoarelor. Recent, președintele S.U.A., dL Kennedy spunea : „Trebuie să respingem teoriile supra- simpliste despre viața internațională — teoria că puterea Americă este nelimitată sau că misiunea Americii este de a transforma lumea după chipul și asemănarea ei". Aceasta corespunde realității și eu o astfel de afirmație nu poți, desigur, să nu fii de acord. Important însă ar fi ca și în acțiunile practice, în problemele politicii mondiale, ale dreptului popoarelor de a dispune singure de propria lor soartă să nu se mai pornească de la asemenea teorii suprasimpliste, cum le denumește dL Kennedy. Aceasta ar fi numai în intersul păcii și colaborării internaționale.In epoca noastră superioritatea In raportul de forțe este de partea socialismului, care devine factorul botărîtor al dezvoltării istorice. Unitatea de nezdruncinat a țărilor socialiste, unitatea șl coeziunea partidelor comuniste și muncitorești sub steagul marxlsm-leninismului șl al internaționalismului proletar este principala chezășie a creșterii și întăririi forțelor păcii. democrației și socialismului in lumea întreagă. (Aplauze puternice).O uriașă forță a contemporaneității este mișcarea de eliberare a popoarelor. Un miliard și jumătate de oameni s-au eliberat din lanțurile robiei coloniale ; numai în ultimii 7 ani și-au cucerit independența politică 30 de state. Crește avîn- tul luptei popoarelor din țările Americii Latine, însuflețite de exemplul Cubei eroice, pentru eliberarea din dependența străină. Acordul de la Evian dintre Franța și Republica Algeria a însemnat o mare victorie a popoarelor algerian și francez, a mișcării de eliberare și a cauzei păcii. La orice mijloace ar recurge puterile coloniale, lupta de eliberare a popoarelor, dreptul lor la autodeterminare nu mai pot fi reprimate, rînduielile colonialiste sînt definitiv condamnate de istorie.în lumea capitalului se intensifică lupta clasei muncitoare și țărănimii pentru drepturile lor vitale, pentru democrație și un trai mai bun ; mișcarea mondială pentru pace cuprinde pături populare din cele mai largi. Mărețul proces de transformare revoluționară a societății, mersul înainte al omenirii este realitatea fundamentală a timpurilor noastre.Socialismul și comunismul sînt de neînvins. Azi stă în puterea popoarelor ea, lnptind strins unit, umăr Ia umăr, să-și Îndeplinească cele mai scumpe năzuințe ale lor : pacea trainică, libertatea și fericirea celor ce muncesc ! (Aplauze puternice, prelungite).
Tovarăși,Sesiunea de față v» rămîne înscrisă pentru totdeauna in analele istoriei noastre. Victoria socialismului la sate va exercita o profundă înriurire asupra tuturor domeniilor vieții social-economlce a țării, va da un puternic avînt muncii creatoare a poporului nostru pentru desăvârșirea construcției socialismului.Noi, cei prezenți în această sală, ne vom reaminti cu îndrep- • tățită mîndrie că am luat parte la lucrările forului suprem ai puterii de stat din țara noastră, consacrate acestei victorii.Să ne dăm toate forțele și cunoștințele, să muncim cu pasiune și elan revoluționar pentru a face patria noastră iubită tot mai fericită și îmbelșugată, mergind cu pași siguri, sub conducerea încercată a partidului, pe drumul însorit al socialismului ! (Aplauze puternice, prelungite, urale; asistența în picioare ovaționează îndelung).

Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

GENEVA 27. Trimisul special 
Agerpres transmite: în ședința 
din 27 aprilie a Comitetului ple
nar de la Geneva prezidat de 
delegatul cehoslovac, Jiri Hajek 
s-a discutat problema interzi
cerii propagandei de război.

Au (fost propuse Comitetului 
de către U.R.S.S. și S.U.A. două 
documente care oglindesc dife
rența esențială între poziția 
U.R.S.S. și țărilor socialiste și 
cea pe care fie situează puterile 
occidentale.

Străduindu-se să înfrumusețe
ze întrucîtva poziția sa negati
vă, delegația americană a pre
zentat Comitetului un proiect de 
declarație care să fie inclus în 
raportul Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare și care 
ar trebui să fie adoptat de către

Comitet în locul proiectului de 
declarație cu privire la interzi
cerea propagandei de război pre
zentat de delegația U.R.S.S.

Singur delegatul britanic a 
sprijinit și a încercat să justifi
ce poziția obstrucționistă ame
ricană. Delegatul U.R.S.S., V. A. 
Zorin a cerut Comitetului 
să adopte pn text care să 
cuprindă o condamnare fer
mă a propagandei de război și 
care să prevadă măsuri pentru 
a o împiedica.

Delegații Braziliei și Ceho
slovaciei au relevat necesitatea 
ca statele să adopte o legislație 
interzicînd propaganda <de război.

Luînd cuvîntul, GEORGE ^MA- 
COVESCU, delegatul R. P. Ro
mine a spus : Principala trăsă
tură a proiectului propus de

îndemnului rațiunii
A

! este insula Christ
mas a apărut ciuper
ca atomică ameri
cană. Deci S. U. A. 
au sfidat populația 
întregii planete. În
demnurile la lucidi-

găsit ecou la Washing- 
nefericire, încăodată, 
balanța finală au cin. 
greu interesele celor ce

In prima zi 
a lucrărilor

(Urmare din pag l-a)

consiliilor agricole regionale 
și raionale.

Primit cu puternice aplau
ze și ovații îndelungate, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat al 
R.p. Romine, prezintă Rapor
tul eu privire la încheierea 
colectivizării și reorganizarea 
conducerii agriculturii.

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
fost subliniată în repetate rin; 
duri cu aplauze furtunoase și ovații.

In timpul 
siile pentru

primului comi- 
____ t_____„ agricultură și 
silvicultură, administrativi ți 
juridică ale Marii Adunări 
Naționale s-au întrunit pentru 
a studia ți a întocmi un ra
port comun asupra proiectului 
de lege cu privire la înființa
rea Consiliului Superior al 
Agriculturii și a Consiliilor 
agricole regionale și raionale, 
depus de Consiliul de Miniștri 
la Biroul M.A.N. Totodată 
proiectul de lege a fost distri
buit tuturor deputaților.

Ședința de după-amiază a început la ora 17.. Ținind 
seama de deosebita însemnă
tate 
spre 
că un 
și-au 
lua cuvintul, Marea Adunare 
Națională a aprobat in una
nimitate ca, in afară de 
deputați, la discuții să parti- 
pe și invitați.

A început discutarea ge
nerali la ambele puncte de 
pe ordinea de zi a sesiunii.

Au luat cuvîntul pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
deputatul Vaslle Vîlcu, prim- 
secretar al comitetului regio
nal Dobrogea al P.M.R., Ion Negoiță, președintele G-A.C. 
din comuna Pechea, regiunea 
Galați, deputatul Ion Pre- descu, președintele Sfatului 
Popular al regiunii Oltenia, Gheorghe Stoica, președintele 
G.A.C. din comuna Nicolae 
Bălcescu, regiunea Iași, Pavel Mudura, director la G.A.S. din 
comuna Ioșia, regiunea Cri- 
șana, Dumitru Cîrstea, pre
ședintele G.A.C. din comuna 
Dranovățu, regiunea Argeș, 
deputatul Ion Popa, 
tele G.A.C. din 
Bălcaciu, regiunea 
Autonomă Maghiară, tin Lomaka, inginer 
la G.A.C. din comuna Padina, 
regiunea Ploiești, Gheorghe Tudor, director la S.M.T. Ciul- 
nița, regiunea București, Alexandru Csege, președinte
le G.A.C. din Salonta, regiu
nea Crișana, deputatul Constantin Alexei, președintele 
G.A.C. din comuna Calafin- 
dești, regiunea Suceava, Alexandru Tripșa, secretarul Co
mitetului de partid al Uzine
lor de Vasile G.A.C. 
șeni,Aurora Polgar, inginer agro
nom la G.A.C. din satul Mer- 
cina, regiunea Banat, deputa
tul Vasile Vaida, prim-secre
tar al Comitetului regional Cluj al P.M.R. ți Dobrița Dima, președinta G.A.C. din 
comuna Platonești, regiunea 
București.

Lucrările sesiunii continui. (Agerpres)

a problemelor supuse 
examinare și de faptul 
număr mare de invitați 
exprimat dorința de a

președin- 
comuna 
Mureș- Constan- 

agronom

tractoare din Brașov, Roman, președintele 
din comuna Drăgu- 

regiunea Maramureș,
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Manifestări consacrate
Zilei tineretului44 și aniversării U.T.C.

Adunări
aleîn întreaga fără și în Capitală continuă să aibă loc adunări ale tineretului închinate aniversării a 40 de ani de la crearea U.T.C. și „Zilei tineretului din R.P.R.".Ieri, în Capitală, avuf loc astfel de dunări la Uzinapompe și mașini agricole, F.R.B., Fabr.ca de sticlă ,.București”, Școala medie nr. 2,

au
a- 

de

Cine

tineretuluiMinisterul Comerțului. Casele de cultură ale tineretului din raioanele 30 Decembrie și Grivifa Roșie, Fabrica „9 Mai", preoan și la alte numeroase întreprinderi, instituții și școli.La aceste adunări au luat euvintul activiști de partid și ai U.T.M. Ei eu vorbit tinerilor despre
Concurs

știe,
La Școala medie nr. 22 din Ca

pitală s-a desfășurat faza raio
nală a concursului „Cine știe, 
răspunde" pe tema: a-
jutor de nădejde al P.M.R. în 
opera de desăvîrțire a construc
ției socialiste”. La acest concurs 
au participat cîteva sute de ti
neri de la Uzinele de utilaj pe
trolier și chimic, întreprinderea 
textilă „Răscoala din 1907", Sfa
tul Popular al Capitalei, precum 
și din alte întreprinderi, institu
ții și școli din raionul Lenin. 
Participanții la acest coneurs eu

In raionulLa Casa raională de cuburi a tinerelului din Marghifa a oro4 loc zilele acesfee o adunare organizată de comitetul raonai U.T.M. Peste 700 de tineri muncitori, colectiviști, elevi, partio- 
panfi la această adunare au i*- 
miril cu viu interes și emoție cuvintele Iov. Andrei Kalaaluy, prim-secretar

U.T.C. des- sub con- partidului, au subliniat caro 9 a-e Tineretului sub eondu-partidului, tn

activitatea rășurată ducerea Totodată, rolul pe UniuneaMuncbo4,cemamobilarea Întregului tineret la lupta poporului nostru pentru desăvârșirea construirii socialismului.
răspunde*

sorbit ea de»pre f»p-
tal ei tineretul, mobilizat de 
organizațiile U.T3L, eate pre
test pretutindeni alituri de toți 
oamenii muncii pe țantiere, pe 
ofotre. in fabrici fi urine.

Numerofi tineri ciftigători în 
fna pe întreprindere ai acestui 
concura, dovedind în continuare 
o bană prețitire. »-au evidențiat 
fi la această etapă a eo n curau - 
lai. Printre ei »e afli : Iosif Io- 
nes-ra — muncitor, Victor Cio- 
banc- elev. Minodora Nerrea. 
funcționară ți alții-

Marghita
nai da ă Vorbr»txu! a înrimpial finareful 

a 40 da ani da U.T.C. și „Ziua
Se4”-—e «criuni

rl.ti-w cumrversaroa Is eroare. 
naratului'.patriotice. mandePările cutturW-arfstke, șuccesele la focurile ca 
muncă, In fabrici, pe ogoare In 
școli, toata tint închinata acestei mari sărbători a tineretului.

Acțiuni 
de muncă 

patrioticăTinerii din regiunea Bacău au participat zilele acestea la numeroase acțiuni patriotice. La Roman, tinerii de la Fabrica de țevi și de la întreprinderea mecanică lucrează ia Înfrumusețarea orașului lor. La Adjud, Roman și Piatra Neamț acțiunea de împăduriri se bucură de participarea entuziastă a sute și mii de tineri. Numai în raionul Roman tinerii au împădurit o suprafață de peste 60 ha.La sate, tinerii colectiviști muncesc la înfrumusețarea satelor lor și la plantatul pomilor în livezi. La Țibucani și Grumăzești tinerii colectiviști au sădit sute de pomi mărind suprafața livezilor.
C. NANCU

Seară literară
Printre acțiunile ce se des

fășoară in preajma aniver
sării a 40 de ani de la crearea 
U.T.C., se numără și recenta 
,Joie a tineretului” organizată 
la Casa de Cultură a tinere
tului din raionul Grivița Ro
șie din Capitală. In cadrul 
programului acestei „Joi a ti
neretului”, la care au partici
pat peste 400 tineri din întreprinderi, școli și instituții, 
s-a desfășurat o seară lite
rară cu tema: „Partidul 
oglindit in literatură”.

Cu acest prilej tinerii s-au 
reintîlnit cu eroii preferați, 
comuniștii, pe care i-au în
drăgit din paginile de lite
ratură. au ascultat poezii 
despre lupta lor înflăcărată.

In continuare a urmat un frumos program artistic.al comitetului raio-

stingă este 
șut impare- 

rapidului Haidu: 1-0
ebu:ul partidei 
vedetă a eupicju- de ieri, nu 

să se intre- 
reeditarea

scorului din medul anterior din
tre selecționatele de juniori 
ele R.P.R. ți Turciei.

CiștigitorU grupei C. au 
inițiat cîteva atacuri pericu
loase, surprinzind apărarea 
noastră, care l-a pus pe pi
cioare mai lent decit ne obiș
nuise. Fără îndoială, efortul 
apreciabil din intilnirea cu 
R.F.G. s-a făcut resimțită în 
acele prime minute. Treptat, 
defensiva și linia de mijloc, in care Suciu și Petrescu au 
excelat din nou, secondați cu

Pa! fi Jamauchi — gătit cadența ; centrul terenului a devenit „proprietatea* gazdelor ți consecințele n-au intirziat si se arate. 
In minutul 17, o combinație reușită pe aripa încununată de un 
bil al pentru R.P.R.

Dezorientați pentru moment, fotbaliștii de pe malurile Bosforului iți revin ți încearcă si echilibreze situația; 
singurul rezultat al acestor 
strădanii este faptul că tabela de marcaj rămine neschimbată pină la pauză.Ca deobicei. in repriza se
cundă juniorii noștri „dau drumul Ia motoare" — Ji asaltează din ce tn ce mai amenințător poarta apărată de Agdin. Foarte curind, scorul 
se majorează printr-un auto

tate n-au 
ton. Din 
acolo, în 
tărit mai 
profită de pe urma businessului 
înarmărilor.

Explozia nucleară americană a 
provocat spontan o altă explo
zie : cea a indignării popoarelor. 
Ziarele și agențiile de presă occi
dentale sînt nevoite la ora 
tuală să facă bilanțuri prea 
țin îmbucurătoare la adresa 
liticii S.U.A. „Kennedy nu 
buie să ignoreze influența 
care experiențele

ac- 
pu
po- 
tre- 

pe 
americane o 

vor exercita asupra opiniei publi
ce mondiale” — scria ziarul 
conservator DAILY TELE
GRAPH". Numai cîteva ore după 
ce această frază vedea lumina 
tiparului, autorul ei putea să 
verifice justețea afirmației sale. 
In fața ambasadei americane din 
Londra mii de londonezi au ma
nifestat împotriva reluării expe
riențelor nucleare în atmosferă. 
„Demonstranții — relatează a- 
genția americană U.P.I. — au 
format un șir care avea o lun
gime de peste o jumătate de mi
lă pentru a înmîna personalului 
ambasadei scrisori de protest a- 
dresate președintelni Kennedy”. 
Pretutindeni reporterii burghezi 
au trebuit să facă constatări a- 
mare. „Reacția generală a decla
rațiilor la Națiunile Unite față 
de hotărîrea S.U.A. de reluare a 
experiențelor nucleare a fost ne
favorabilă” — transmite agen
ția „ASSOCIATED PRESS**. Con
statări de același fel au putut 
fi făcute și în alte țări. „Cetă
țenii din Hiroșima, primele vic
time ale bombei atomice, au fost 
zguduiți astăzi de știrea reluării 
de către Statele Unite a expe
riențelor nucleare în Pacific” — 
anunță agenția americană U.P.I. 
Dealtfel, comentariile ziarelor 
burgheze sînt simptomatice. Mul
te din aceste ziare nu-și pot per
mite să ignoreze indignarea opi
niei publice.

întregul aparat de propagandă 
occidental încearcă — precum se 
vede, zadarnic — si justifice 
seria de experiențe nucleare în 
atmosferă declanșată de S.U.A. 
Dar îndeletnicirea aceasta sea
mănă oarecum cu tentativa de 
a clădi un castel din cărți de joc 
pe nisip. Avea dreptate ziarul 
italian ,^4VANTr cind scriați 
„pretextele invocate de S.U.A.. 
pentru a justifica exploziile 
nucleare nu pot convinge pe 
meni”.

Gravitatea actului săvîrșit 
către S.U.A. este accentuată

lor 
ni-

de 
de 

faptul că reluarea experiențelor 
nucleare americane are loc în 
condițiile în care le Geneva sa 
desfășoară tratative consacrate 
problemei dezarmării. La aceste 
tratative ra vădit existența unor 
posibilități reale in vederea rea. 
Uzării unui acord in problema 
interzicerii definitive a experien
țelor cu arme nucleare Diploma-

ția occidentală s-a situat însă pe 
o poziție ce nu are nimic co
mun cu interesele consolidării 
păcii. Poziția delegaților occiden
tali, insistența lor pentru un 
„control** care se confundă cu 
spionajul, au vădit lipsa lor de 
dorință de a acționa ferm, sin
cer, pe calea unei soluții pozi
tive. Formula de compromis pro
pusă de țările neutre și accep
tată de U.R.S.S. ca bază de dis
cuții a fost întâmpinată cu o ră
ceală evidentă, răuvoitoare, de 
către delegațiile occidentale. Săp
tămânalul laburist britanic „TRI
BUNE** releva că guvernele 
S.U.A. și Angliei nu acceptă în 
mod intenționat încheierea unui 
acord cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare pentru a 
putea continua cursa nebunească 
în domeniul acestor experiențe 
cu arma atomică și cu hidrogen. 
Faptele au demascat de mult 
încercarea diplomației occidenta
le de a acredita ideea necesității 
absolute a inspecției cu caracter 
de spionaj. „TRIBUNE** subli
nia că, dealtfel, „nu există nici 
un risc dacă se semnează acor
dul cu privire la încetarea ex
ploziilor în atmosferă pe baza 
sistemelor naționale de inspecție 
existente”.

Chemările la rațiune n-au gă
sit ascultare la Washington. Pe 
bună dreptate, reprezentanții 
țărilor socialiste și ai țărilor 
neutre, participante la lucrările 
Comitetului celor 18 state de la 
Geneva, au protestat împotriva 
reluării experiențelor nucleare a- 
mericane. Guvernul american și-a 
asumat o gravă responsabilitate 
deoarece — așa cum spunea r^1-' 
prezentantul R. P. Romine 
aceste experiențe sînt „un fac
tor de înrăutățire a relațiilor
internaționale, de întețire a
cursei înarmărilor, de creștere a 
încordării dintre state, de ame
nințare gravă a păcii și securită
ții în lumea întreagă”. Nu pot 
fi trecute cu vederea consecin
țele actului la care au consimțit 
autoritățile de la Washington sub 
presiunea cercurilor celor mai a- 
gresive din S.U.A. In calea tra
tativelor de dezarmare s-a ridi
cat un nou și serios obstacol. In 
ceea ce le privește, țările cu a- 
devorat dornice de pace și în 
primul rînd U.R.S.S., vor fi ne
voite să ia măsurile impuse de 
acțiunea agresivă întreprinsă de 
S.U.A.

Guvernele occidentale au sfi
dat odată mai mult cerințele o- 
piniei publice mondiale. Insă 
aceste guverne nu vor putea pro
ceda astfel la nesfîrșit. Trăim 
intr-o vreme în care forțele pă
cii se întăresc neîncetat. In con
dițiile noului raport de forțe pe 
arena mondiali favorabil apără
torilor păcii, există condiții priel
nice pentru a-i sili pe promoto
rii politicii agresive să bată în 
retragere. In zilele noastre, poli
ticienii reacționari nu se mai pot 
juca după bunul plac cu soarta 
omenirii.

Statele Unite constă în încerca
rea ide a abate atenția Comite
tului de la problema interzicerii 
propagandei de război.

Referindu-se la faptul că de
legația americană adoptă o ati
tudine din ce în ice mai rigidă 
și, mai mult, dă chiar înapoi de 
la pozițiile adoptate anterior, 
delegatul R.P.R. a subliniat că 
documentul american în această 
problemă nu conține nici un pa
ragraf care să condamne propa
ganda de război. >

în continuare G. Macovescu a 
atras atenția că unele prevederi 
ale proiectului american tind să 
împiedice Comitetul să adoțpte 
o declarație împotriva propa
gandei de război și sugerează să 
se trimită în locul ei, o infor
mare despre dezbaterile Adună
rii Generale și altor organe ale 
O.N.U., ceea ce în fapt înseamnă 
a nu iface nimic. Sprijinim pro
iectul sovietic, a arătat în con
tinuare delegatul R.P.R., deoa
rece ni /se pare că el constituie 
o expresie potrivită a ideii că 
propaganda de război trebuie să 
fie condamnată și lichidată.

în continuare el și-a exprimat 
regretul că delegația Ș.U.A. nu 
a inclus în proiectul său nici o 
referire la problema încetării 
propagandei de război în rîndu- 
rile tineretului.

Deschiderea 
primului Congres 

al tineretului 
african

CONAKRY 27 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 26 aprilie, 
sub deviza unitate și indepen
dență, la Conakry — capitala Re
publicii Guineea, s-a deschis pri
mul Congres al tineretului afri
can. Ideea creării unei mișcări 
unite >a tineretului din întreaga 
Africă a fost formulată la cea 
de-a treia conferință a popoare
lor Africii, caro a avut loo la 
Cairo anul trecut. La | mijlocul 
lunii octombrie 1961 s-a ținut 
la Accra (Ghana) o ședință a 
Comitetului de pregătiro care a 
discutat programul viitorului 
congres. Delegații la primul con
gres al tineretului din întreaga 
Africă vor discuta următoarele 
probleme : problemele politice 
ale Africii, unitatea țărilor afri
cane în condițiile independenței, 
neocolonialismului și ale mani
festărilor lui, rolul tineretului în 
dezvoltarea economiei Africii, 
renașterea culturii africane. De
legații jvor dezbate, de asemenea, 
statutul acestei organizații de 
tineret și vor alege comitetul 
executiv.

La congres asistă în calitate 
de invitați reprezentanți tai or
ganizațiilor internaționale de ti
neret, între care ai Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat, Uniunii Internaționale a 
Studenților etc., precum și Re
prezentanți ai U.N.E.S.C.O.

Congresul a fost deschis de 
președintele Guineei, Seku Ture, 
care a salutat pe delegați gn nu
mele Partidului Democrat și al 
poporului guineez. El a chemat 
tineretul african să participe 
activ la evenimentele revoluțio
nare ce au loc pe continentul 
african, să întărească unitatea 
popoarelor africane.

CONFERINȚA DE PRESA 
A LUI DEAN RUSKWASHINGTON 27 (Agerpres). — La Washington a avut loc conferința de presă a secretarului de Stat al S.U.A., Rusk. în declarația sa Rusk a încercat să justifice reluarea de către S.U.A. a experiențelor cu arma nucleară în atmosferă. După cum a a- firmat el, hotărîrea S.U.A. de a relua aceste experiențe ar fi fost dictată de inexistența unui acord cu privire la interzicerea experiențelor nucleare și de cerințele securității S.U.A. și aliaților săi. El a încercat să facă răspunzătoare Uniunea Sovietică pentru inexistența acestui acord deși, după cum se știe, tocmai S.U.A. au fost acelea care au torpilat realizarea acordului cu privire la interzicerea experiențelor insistînd asupra controlului și inspecției internaționale, adică asupra legalizării spionajului.Recunoscînd că întreaga lume este „profund dezamăgită" din cauza continuării experiențelor nucleare. Rusk

a exprimat totuși hotărîrea de a continua aceste experiențaRăspunzînd la întrebările corespondenților referitoare la poziția S.U.A. în problema germană, Rusk a declarat că în această problemă există „anumite dificultăți care trebuie lichidate". în același timp el a exprimat intenția în Berii-S.U.A. de a rămîne nul occidental.Referindu-se la accesului în Berlinul occidental și la problema suveranității R.D.G., Rusk a declarat că S.U.A. consideră că accesul liber și răspunderea autorităților locale sînt compatibile cu „împuternicirile acelora prin teritoriul cărora se va înfăptui ecest acces“. Cu alte cuvinte, a aratat el, una nu împiedică pe cealaltă, „dar a- ceasta nu afectează problema recunoașterii R.D.G., acceptarea ca Germania să rămînă în permanență scindată sau . alte asemenea probleme".

problema

ARGENTINA: Situația 
se menține încordatăBUENOS AIRES 27 (Agerpres). — în mod practic, relatează agenția Associated Press, Argentina este fără guvern de șase săptămîni și nici nu există indicații că în curind va fi format unul nou. Președintele Guido depune eforturi pentru alcătuirea unui nou cabinet, în urma demisiei mai multor miniștri, dar nimeni, dintre personalitățile consultate, nu dogește să accepte un post ministerial. Cei mai mulți consideră acceptarea unui post în cabinet ca echivalînd cu „o sinucidere politică", spune Associated Press. Omul de afaceri Carlos Alsogaray, ministru al Economiei sub Frondizi, căruia oferit din nou președinteleGuido i-a acest post, a

făcut o declarație publică respingînd oferta.Parlamentul nu s-a putut întruni la 26 aprilie. 30 de deputați peroniști, măsurile polițienești, au reușit să-și ocupe locurile timp de 40 de minute, dar poliția a întrerupt curentul, lăsînd sălile în întuneric. între timp, relatează agenția France Presse, marina continuă să concentreze forțe navale în estuarul La Plata, unde au fost aduse un crucișător, trei fregate, trei torpiloare și vase culegătoare de mine. De asemenea, din sudul țării sosesc în capitală trupe înarmate cu aruncătoare de flăcări, mor- tiere, tunuri anticar. Aceste măsuri, spune France Presse, „sînt menite să facă față reacțiilor populare".
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EUGENIU OBREA

MOSCOVA. — Lucrările de construire a giganticului accelerator de protoni cu o energie de 50—70 miliarde elec- tronvolțt, firi egxl in lume, «e desfășoară din plin. Pentru construirea acceleratorului a-a creat un complex industrial format din șase urine.

la întrebările anchetatorului și se comportă de * tre cu lui fel
Turneul U. E. F. A.

acum

WASHINGTON. — Comisia pentru energia atomică a anunțat că Statele Unite au efectuat la 27 aprilie a doua explozie nucleară in atmosferă în regiunea insulei Christmas.

cit se poate impertinent. Astfel, prin- altele, Salan a cerut ca prilejul judecării procesu- său să fie organizată un de discuție asupra evenimentelor politice din ani și să fie citați drept martori la tribunal... de Gaulle, fostul președinte Coty, un număr de generali și oameni politici.
ultimiiînsuși

de DAN DEȘLIU

gol, la o fazi in care mingea 
luase, oricum, drumul plasei. 
Fără să forțeze la maximum — trebuiau menajate cit de cit 
resursele, pentru finali — e- 
chipa R.P.R. domină autoritar, ratind intr-un sfert de oră nu
meroase ocazii, una mai clard decit alta. Totuși, se vede 
treaba că tradițiile sînt tra
diții — și in cele din urmă, 
golurile lui Gergely și Matei vin să demonstreze că știm să 
facem 4-0 și... pe uscat!

Pentru jocul prestat îndeosebi în a doua repriză, pentru 
ambiția ți dîrzenia cu care au luptat, in fața unui adversar 
hotirit să reziste pină la ea-

păt, recurgind uneori, tn a- 
cest scop, la intervenții exce
siv de viguroase — învingăto
rii au binemeritat aplauzele 
entuziaste ale publicului.

Astfel, juniorii romini înscriu in palmaresul lor încă o 
victorie remarcabilă, la a- 
ceeași diferență la care tntre- 
cuse, in prima semifinală, e- 
chipa Iugoslaviei pe 
Cehoslovaciei (6-2).

După cum se vede, 
s-au ținut de cuvînt:
jucăm finala. Trebuie avut tn 
vedere că formația iugoslavă 
este un concurent redutabil, 
un „unsprezece” atletic, omo
gen, bine pregătit tehnicește.

cea a
băieții 
miine

Dacă nu mi tnșel, una din 
principalele noastre arme in 
marea confruntare de dumi
nică, va fi superioritatea la 
capitolul viteză. Acum, Insă, 
această calitate trebuie pusă in valoare din capul locului, din motitx pe care mi se par inutil >d le invoc.

Sintem după atitea peripe
ții și emoții, pentru a doua oard In finala popularei competiții. Trofeul U.E.F.A. ne <u- rtde mai f&găduitor ca oricînd — și avem temeiuri sd presu
punem ci și el, ca și majori
tatea oaspeților noștri, s-a in- 
drăgostit de această țară înso
rită și ospitalieră, în care ar ră- 
mine cu dragă inimă, cel pu
țin un an... Putem să-i refu
zăm o asemenea satisfacție 1Bdieți — aveți cuvîntul!

SAIGON. — în rîndul trupelor ngodinhdiemiste se manifestă o adîncă nemulțumire. Numeroși soldați trec de partea forțelor patriotice. Potrivit datelor publicate de agenția de presă a patrioților sud-vietnamezi „Eliberarea", in cursul primelor luni ale acestui an aproape 5.000 de soldați din trupele lui Dinh Diem au trecut preună cu armele lor partea forțelor populare.

KAMPALA, — La 26 aprilie au avut loo în Uganda alegeri generale. Acestea sînt primele alegeri generale din istoria UgandeL După cum se știe, Uganda urmează să devină independentă la 9 octombrie. Cele mai multe locuri în Adunarea Națională au fost obținute de partidul Congresul Popular, care se pronunță pentru înlăturarea deplină a dominației coloniale engleze.Ngo îm- de
PEKIN. — După cum relatează agenția China Nouă, la 26 aprilie a sosit la Pekin o delegație militară laoțiană în frunte cu generalul Kong Le, președintele Consiliului militar național. Delegația se află în drum spre Uniunea Sovietică și spre alte țări socialiste.

NEW YORK. — La 26 apri- lie la Cape Canaveral, cu ajutorul unei rachete „Thor-Del- ta“, a fost lansat un satelit realizat în comun de oamenii de știință americani și englezi.

PARIS. — După cum relatează presa pariziană, căpetenia ultracolonialistă, Raoul Salan, definut în închisoarea „Sânte", refuză să răspundă

WASHINGTON. — La 26 aprilie G. M. Kornienko, consilier al Ambasadei U.R.S.S. la Washington l-a vizitat pe șeful secției pentru U.R.S.S. al Departamentului de Stat al S.U.A. și i-a prezentat o notă in legătură cu acțiunile discriminatorii ale autorităților americane față de navele sovietice care trec prin canalul Panama.
REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA I București, Piața wSctnteii", Tel. 17.60.10, Tiparul i Combinatul Poli grafic .eaaa Sdntafi*. o



Raportul prezentat de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej
(Urmare din pag. 2-a)fonduri sporite din veniturile realizate de gospodărie și mărirea fondului obștesc raportat Ia suta de hectare suprafață reprezintă indicatorii principali care arată progresul realizat de gospodărie și forța sa economică.Sursele și căile de realizare a fondului obștesc sînt precizate în statutul gospodăriilor colective; el se formează din veniturile în bani și în natură ale gospodăriei, care constituie sursa principală de creștere a avutului obștesc, precum și din creditele acordate de stat. Cea mai mare parte a resurselor fondului obștesc sînt folosite de gospodăria colectivă pentru mărirea efectivelor de animale, construirea adăposturilor necesare și a altor construcții gospodărești, procurarea de inventar agricol.Alocînd an de an sume tot mai mari pentru creșterea fondului obștesc, gospodăriile colective și-au dezvoltat mijloacele de producție — condiție fundamentală a sporirii veniturilor proprii și a valorii zilei-muncă. Astfel, fondul de bază mediu raportat la suta de hectare a crescut de la 72.000 lei în 1959 la aproape 81.000 lei în 1961. Corespunzător, veniturile la suta de hectare realizate de gospodăriile colective au crescut deja 93.900 lei la 108.500 lei. în felul acesta, în medie pe țară, fiecare colectivist a primit pentru munca în gospodăria colectivă la o zi-muncă 6 kg. cereale, însemnate cantități de legume, fructe, zahăr, ulei, precum și 7,50 lei. Un număr de 870 de gospodării au dat în afară de produse în natură, mai mult de zece lei la fiecare zi-muncă.Este instructiv să arătăm modul în care sporirea avutului obștesc, raportat la suta de hectare, influențează pozitiv creșterea veniturilor gospodăriilor colective și a valorii zilei-muncă.Gospodăria colectivă Recaș din regiunea Banat, spre exemplu, și-a sporit an de an proprietatea obștească, ajungînd la sfîrșitul anului 1961 la un fond de bază de 4.434.000 lei, ceea ce revine la o sută de hectare teren agricol 186.000 lei, față de 148.700 lei în 1960 și 97.400 lei în 1959. Un loc principal în avutul obștesc îl ocupă animalele, al căror număr era la 1 ianuarie 1962 de 455 de taurine, din care 242 de vaci și juninci. 1.189 porcine, din care 100 scroafe, 1.060 ovine. Sporirea continuă a avutului obștesc a dus la creșterea veniturilor gospodăriei ia o sută de hectare teren agricol de la 165.400 lei în 1959 ia 228 000 lei în 1961.Rezultatele obținute de această gospodărie apar și mai concludente dacă le comparăm cu cele obținute de gospodăria colectivă vecină, Bazoșul Vechi care, deși are o serie de realizări, nu a folosit pe deplin posibilitățile existente pentru dezvoltarea proprietății obștești. Aici fondul de bază ia o sută de hectare reprezintă 97.800 lei, față de 183.05 Iei Ia gospodăria Recaș ; ca urmare, veniturile realizate la o sută de hectare au fost in anul 1961 de numai 111.450 lei față de 22&000 în gospodăria Recaș, iar valoarea zilei-muncă de numai 15 Iei față de 30 lei la cealaltă gospodărie.Gospodăria colectivă din Palazul Mare, regiunea Dobrcgea, și-a sporit continuu proprietatea obștească, ajungînd la sfîrșitul anului 1961 la un fond de bază de 4-99&699 lei, revenind 337.000 lei la o sută hectare teren agricol, față de 37X000 lei în 1960 și 219.000 lei în 1959. Gospodăria avea, la 1 ianuarie un număr de 536 taurine, din care 206 vaci. Veniturile gospodăriei Ia o sută hectare teren agricol au crescut sistematic de la 181.700 lei în 1959, la 238.300 lei in 1960 și 304.400 lei in 1961.Consiliile de conducere ale unor gospodării colective au o atitudine cu totul nejustificată fată de problema avalului obștesc, considerînd fără temei că. prin alocarea unor sume 9Kita din veniturile gospodăriei pentru creșterea fondului de bazâ. se vor reduce sumele alocate plății zilei-muncă. Aceasta tnaeasaoX pur și simplu să-ți furi singur căciula. A menține la un nivel scăzut proprietatea obștească, a nu asigura resursele necesare creșterii mijloacelor de producție, sporirii efectivelor de animale, plantațiilor pomi viticole, amenajării de suprafețe pentru cultură legumelor, înseamnă a nu crea baza trainică șt figură pentru sporirea veniturilor gospodăriei și implicit a veniturilor pe zi-muncă.Desigur că pentru sporirea mijloacelor de producție, gospodăriile colectivg beneficiază și vor beneficia și ta viitor de importante sume alocate de stat sub formă de credite cu do- bîndă foarte redusă și chiar fără dobîndă, insă toate acestea trebuie să fie plătite, rambursate la scadență. Numeroase gospodării consolidate au renur.'at să mai facă apei la credite d-n partea statului și își alocă singure fondurile necesare lărgirii însemnate a avutului obștesc.Consiliile de conducere ăle gospodăriilor colective, toți țăranii colectiviști trebuie să se îngrijească de creșterea cît mai rapidă a avutului obștesc, ca principala cale de sporire a veniturilor gospodăriilor, de întărire a puterii lor economice, de ridicare a bunăstării materiale a colectiviștilor. (Aptauze)O mare atenție trebuie acordată folosirii chibzuite a fondului de zile-muncă de care dispune fiecare gospodărie, combă- tîndu-se . risipa, cheltuirea lor pentru activități neproductive sau stabilirea unui număr prea mare de zile-muncă pentru diferite treburi administrative. Un număr exagerat de zile-muncă se alocă în momentul de față președinților, brigadierilor și contabililor din gospodării. în regiunea Dobrogea, spre exemplu, în 1961 numărul mediu de zile-muncă pe un colectivist a fost

Reorganizarea conducerii agriculturii 
la nivelul cerințelor noii etape de dezvoltare

Tovarăși.încheierea construcție! soeiaKsfe la sate face neeesară reer- ganizarea conducerii agriculturii corespunzător noii etape de dezvoltare a ei.Actuala formă organizatorică a conducerii afzicultUKfi. 10. cepind de la minister și pinâ la organele de jos, mat păstrează anumite trăsături proprii condițiilor cind in agriculturi predomina proprietatea individuală. Această formă organintDrld depășită a condus la un stil de muncă și Ia metode biroczatice, funcționărești, îngust administrative. Ministerul și organtie (tie nu reușeau să acorde un ajutor eficace unităților de producție. In locul unei munci permanente, desfășurate nemijlocit pe teren, cadrele ministerului și ale organelor din subordinea hd se limitsu adeseori la întocmirea de directive, instrucțiuni, recomandări, evidențe statistice, elaborate din birou, Gxi parti, ciparea specialiștilor din producție chemați sâ le apHee in practică.&a manifestat o puternică tendință de umflare a apazatuhzl administrativ, care absorbea aproape 40 la sută din totalul we- cialiștilor cu studii agricole superioare. Or, ținind seama de marea complexitate a problemelor agriculturii, este evident c* acestea nu puteau fi rezolvate numai cu forțele aparatul™, oci- cît de numeros ar fi fost el. Este greu de închipuit că acești specialiști puteau conduce cu eficiență treburile agriculturii din birourile ministerului sau ale sfaturilor populare. Locul specialiștilor, locul celor chemați să conducă agricultura este în gospodăriile colective și în gospodăriile de stat, acolo unde se hotărăște soarta producției agricole. (Aplauze).Se impune adoptarea unei noi concepții organizatorice, care să asigure agriculturii o conducere științifică, competentă și unitară, capabilă să facă față cu succes noilor sarcini de mare răspundere privind dezvoltarea continuă a agriculturii socialiste. Noua formă de organizare va trebui să creeze eondr.il pentru participarea la conducerea agriculturii a cadrelor celor mai pregătite, care lucrează nemijlocit in producție.In acest scop se propune înființarea Consiliului Superior al Agriculturii, ca organ al Consiliului de Miniștri, cu un Comitet executiv al cărui președinte va fi membru al guvernului- De asemenea, se propune înființarea Consiliilor agricole regionale și raionale, ca organe ale sfaturilor populare.Consiliul Superior al Agriculturii va fi alcătuit din cele mai calificate cadre de ingineri agronomi, zootehnicieni, mecanizatori, medici veterinari, care lucrează nemijlocit in producție, directori ai gospodăriilor agricole de stat și ai stațiu-.ijor de mașini și tractoare, președinți de gospodării colective cu studii superioare agricole, oameni de știință din institutele de certe - țări și din învățămint cu o înaltă pregătire și experiență.Consiliul Superior al Agriculturii analizează problemele dezvoltării agriculturii în ansamblu, pe ramuri sav sectoare de producție, stabilește măsurile cele mai indicate, dă directive și dispoziții obligatorii pentru comitetele executive ale sfaturilor populare, pentru consiliile agricole regionale și raionale.El va îndruma munca de întărire economico-organizatorică
Cadre de specialiști în fiecare gospodărie colectiva

Tovarăși,In scopul asigurării gospodăriilor colective cu cadre de specialiști, C.C. al P.M.R. și Consiliul de Miniștri au hotărit redistribuirea cadrelor cu studii superioare agricole, astfel ea majoritatea covîrșitoarc a inginerilor agronomi, zootehniști și medici veterinari să fie repartizați in unitățile agricole de producție.Aceste măsuri vor asigura încadrarea gospodăriilor de stat în medie cu cel puțin 5 specialiști cu studii superioare agricole și a fiecărei gospodării colective cu un inginer agronom ; un medic veterinar va deservi 3-4 gospodării colective.încă in acest an, în gospodăriile de stat vor lucra 3.200 de specialiști, în gospodăriile colective circa 8.000, în S.M.T. — 600, iar la circumscripțiile veterinare — 1.600, ceea ce reprezintă peste 76 la sută din specialiștii cu studii superioare. Inginerii agronomi, zootehnicieni!, medicii veterinari, lucrînd permanent 

de 195, în timp ce zilele-muncă alocate președinților în medie pe regiune au fost de 711 ; în regiunea Banat, la 187 zile-muncă medie pe un colectivist, s-au alocat președinților 572 zile- muncă.Asemenea situații arată că actualele norme de retribuire a președinților, brigadierilor și contabililor din gospodării colective sînt necorespunzătoare, deoarece determină disproporții nejustificate între veniturile acestora și veniturile colectiviștilor. Aceasta creează o situație neplăcută pentru președinte, îi scade autoritatea, îl rupe de masa colectiviștilor, în rîndul cărora se pot crea nemulțumiri justificate. Situația a fost sesizată de numeroși președinți de gospodării colective. Fără îndoială că pentru munca lor de mare răspundere, președinții trebuie să primească un număr de zile-muncă in plus peste media realizată de colectiviști, fără însă ca aceasta să ducă la exagerări. Este necesar ca normele existente să fie revăzute în cel mai scurt timp și să se adopte o reglementare mai justă a acestei probleme. (Aplauze)în ultimii ani, in majoritatea gospodăriilor colective s-a încetățenit metoda de a se acorda periodic colectiviștilor avansuri bănești pentru zile-muncă, ceea ce dă acestora posibilitatea să obțină venituri în tot cursul anului. în 1961, aproape 2.300 de gospodării colective au acordat membrilor lor asemenea avansuri, care în primele trei trimestre ale anului s-au ridicat la aproximativ 900 de milioane lei. Aceasta reprezintă o formă foarte avantajoasă de retribuire a muncii in gospodăria colectivă.Calea cea mai importantă de asigurare a fondurilor necesare pentru plata periodică a avansurilor in bani o constituie contractarea de produse agricole cu întreprinderile statului, care acordă gospodăriilor colective arvune și cred?.e în contul producției contractate, astfel incit acestea să primească însemnate sume de bani chiar din primele luni ale anului. In 1961, statul a acordat gospodăriilor colective sub formă oe arvune și credite pentru contractări de cereale, legume, carne și alte produse — în afara creditelor de producție și de investiții — suma de 1,1 miliarde lei iar pentru anul 1962 s-a prevăzut în același scop suma de aproape 2 miliarde Iei.Este necesară îmbunătățirea sistemului de anvne și credite și elaborarea unei reglementari unitare a sistemului de avansuri pentru zile-muncă pe baza experienței gospodăriilor fruntașe, spre a se asigura colectiviștilor venituri bănești regulate în tot cursul anului.Izvorul principal de venituri pentru țăranii colectiviști este munca in gospodăria colectivă. Mijloacele de producție de care dispun gospodăriile colective, suprafețele întinse de teren, sprijinul din partea stațiunilor de mașini și tractoare. îndrumarea tehnică și organizatorică pe care o dau cadrele de specialiști, ajutorul material și financiar acordat de stat, creează condițiile cele mai favorabile pentru ca fiecare gospodărie să realizeze venituri cresclr.de și să asigure o retribuție tot mai mare a muncii coîwtraștiîc rîn afară de veninurile primite pentru munca in gospodăria colectiva, țărani: colectiviști mai au in gospodăria personală 862.000 hectare teren agricol, peste 1 milion vata. peste 2 milioane porci, circa 5ta milioane oi, circa 39 mili-jane păsări, ceea ce le aduce Însemnate venituri suplimentare. Trebuie acordată o mare importanță folosirii din plin a gospodăriei perso- nale pertru sporirea ia maximum a producției de came, lapte, păsâri. cuă. legume, fructe și altele, in scopul completării ne- vrlrr rrrprii a!e familiilor de colectiviști și creării de dispo- itibtitiâti. care să fie valorifica te in principal pe calea contractelor cu statulO prob iernă importantă este asigurare© existentei materiale la bătrineț? sau fa caz de invaliditate. în legătură cu aceasta s-au purtat discuții in adunările generale și s-au pus numeroase întrebări eu ocazia constituiri, r.rilsr g.șpodirii colective.Cum trebuie asigurată 12 sate băîrinețea și invaliditatea ? Această Întrebare, te preocup* ta mod JiwlWfi at pe colectiviștii bătrim ea și pe cei tineri, care «tiu că va reni un timp cind și e vor fi bătrinl trebuie sâ primească răspuns. Fără indcială. dragostea copiilor pentru părinți este un sentiment firesc, iar grija față de părinți ra fi întotdeauna o îndatorire a lor. Nu se peste însâ trece eu vederea că tinerii își întemeiază propriile for familii, au la rîndul lor copii, au griji șl sarcini sporite; pe de altă parte, este întrutotul legitimă dorința tăcrir.ilor de a avea propriile lor mijloace de existență.Statutul model al gospodăriei eclectice prevede posibilitatea creări: unui fond pentru ajutorarea bătrînilor sau a celor care nu ma: pot munci. De mai mulți ani, unele gospodării colective au și început sâ aplice, cu bune rezultate, sisteme proprii de ajutorare a bătrînilor și a celor inapți de muncă. La gospodăriile din Grindu, regiunea București, Oltina din Dobrogea, Sa- lonta și Mădăraș din Crișana, colectiviștii bătrîni primesc în fiecare an, în medie, între 250—400 kg. cereale, în afară de legume, cartofi și alte produse, precum și anumite sume de bani.Terminarea colectivizării agriculturii și întărirea economico- organizatorică a gospodăriilor colective face cu putință să fie elaborat, cu participarea colectiviștilor înșiși, un sistem unitar de asigurare materială la bătrinețe și în caz de invaliditate, care să garanteze tuturor țăranilor colectiviști o bătrinețe liniștită, fără griji (Aplauze).

a gospodăriilor colective și va conduce activitatea de producție ș; ecocorr.ică a gospodăriilor de stat și a stațiunilor de mașini și tractoare; va colabora cu Comitetul de Stat ai Planificării Ia elaborarea planurilor anuale și de perspectivă pentru în- Baaai aofBottuS ■ ■■ hadrama activitatea da șriin-țriicl din dorrvT.iul agriculturii și va organiza introducerea și generalrarea ia producție a realizărilor științei și practicii loamriie rin rina 0gMtza și de (este horiră ; va răspunde, In coiaborare eu Ministerul Invătămîntului, pentru pregătirea de cadre agricole superioare, va asigura pregătirea cadrelor agricole tr- Xd'., pusta reperrizare a specialiștilor in producție.Cocriliri Superior al Agriculturii își va desfășura activitatea pe secțiuni, corespunzător principalelor ramuri și probleme ale agriculurril — fond funciar, cereale și plante tehnice, horti- v.triririri, creșterea animalelor, mecanizarea agriculturii, în- vățămhtt și propagandă, gospodării agricole de statConsiliul Superior va avea o comisie pentru coordonarea și elaborarea planului de dezvoltare a agriculturii și pentru problemele economice.CaasdHe agricole regionale și raionale vor fi alcătuite din ingiaeri agro—mi aootehnicieni, medici veterinari, ingineri me- eaafaMari din unitățile agricole de producție și stațiunile experimentale, președinți de gospodării colective, fruntași in protecție. Ele vor răspunde de conducerea agriculturii pe plan regional si raional po;rivit cu directivele și dispozițiile Con- siliuiui Superior al Agriculturii și ale comitetelor executive ale staznrilor populare.Dezbaterea în Consiliul Superior al Agriculturii și în Consiliile agricole regionale și raionale a celor mai înaintate metode agrotehnice, izvorite din rezultatele cercetărilor științifice și din practica înaintată, va permite un larg și sistematic schimb de experiență, cunoașterea și generalizarea celor mai bune rezultate obținute în producție, găsirea celor mai eficiente căi de sporire a producției agricole.In scopul asigurării unei conduceri, îndrumări și coordonări tmitare a întregii activități științifice din agricultură, se va înființa Institutul Central de Cercetări Agricole. El va elabora planul unic de cercetări, concentrind forțele științifice asupra eticr mai actuale probleme ale agriculturii cum sînt: crearea unor noi soiuri de plante și rase de animale mai productive, stabilirea metodelor agrozootehnice înaintate care să asigure valorificarea rezervelor de creștere a producției din gospodăriile de stat și colective, perfecționarea continuă a tractoarelor și mașinilor agricole. Cercetătorii din domeniul economiei agrare trebuie să studieze temeinic problemele de organizare și retribuire a muncii, căile de creștere a eficienței economice a investițiilor, de ridicare a productivității muncii și reducere a prețului de cost al producției agricole.înfăptuirea măsurilor propuse va duce la lărgirea atribuțiilor, creșterea inițiativei și a răspunderii conducerii unităților agricole socialiste, a organelor locale de partid și de stat, pentru rezolvarea competentă, la timp și în bune condiții, a problemelor producției, pentru întărirea continuă a unităților agricole.
în gospodăriile colective sau de stat, vor avea în față un cîmp larg de activitate creatoare; aici își vor putea perfecționa și aplica pe scară largă cunoștințele căpătate în anii de studii.Inginerii și medicii veterinari care trec în unitățile de producție, vor primi în continuare salariul tarifar pe care l-au avut la locul lor de muncă, precum și indemnizații lunare pînă la mutarea familiei; toți specialiștii din gospodăriile agricole colective și din gospodăriile agricole de stat beneficiază de concediu de odihnă, alocație de stat pentru copii, pensie. Pentru copiii inginerilor agronomi și ai celorlalți specialiști din unitățile de producție, care învață în școli medii și superioare, se vor acorda burse și locuri în cămine pe toată durata școlarizării. (Aplauze)Comitetele executive ale sfaturilor populare, organele și organizațiile de partid au datoria să asigure locuințe corespunzătoare acestor specialiști și familiilor lor. Este binevenită și trebuie încurajată inițiativa gospodăriilor colective din numeroa

se comune ale regiunilor București, Dobrogea și altele, care au prevăzut în planurile lor construirea de locuințe pentru specialiști.Redistribuirea cadrelor agricole și trimiterea a numeroși specialiști la sate constituie un mare sprijin dat țărănimii colectiviste. Dar a crede că problemele mari ale agriculturii în noua etapă a dezvoltării ei pot fi rezolvate numai cu forțele specialiștilor ar însemna a nu vedea întreaga importanță și complexitate a acestor probleme. Intr-un fel se muncea în mica gospodărie individuală și altfel se muncește în gospodăria mare socialistă. In noile condiții ale agriculturii socialiste trebuie muncit intr-un mod nou, mai productiv, corespunzător cu îndrumările științei agricole.Fiecare țăran colectivist, întreaga masă a țărănimii colectiviste trebuie să fie pe depiin pregăbtă pentru a munci în felul acesta nou, să-și însușească temeinice cunoștințe agrotehnice privind diferite ramuri ale producției agricole.Organizarea invățăminttilui agrozootehnic pentru masele largi de țărani colectiviști este una din cele mai importante și urgente sarcini ale momentului de față.In ultimii ani s-a acumulat în această privință o experiență pozitivă, numărul țăranilor cuprinși in invățămintul agrozootehnic fiind de peste 570 000. Este necesar ca încă în acest an, în perioada dintre terminarea lucrărilor agricole de toamnă și începerea lucrărilor de primăvară, să se treacă la organizarea de cursuri agrozootehnice de masă pentru țăranii colectiviști cu durata de 3 ani.Programele si maruririe pentru aceste cursuri vor trebui elaborate de cele mai cș—neter.te cadre din toate ramurile agriculturii- Lecțiile vor fi p.-eăate de specialiști agricoli. Țără
!mbi?națâț?rea organizării 

și conținutului învâțâmîntului agricolIn ultimii 15 ani su f s: ~ . :1. pentru agricultură peste 14.000 ce cadre cu studii superioare. 25.000 ce cadre tehnice medii și peste 100.900 oe mecanizaîcn și alți muncitori calificați pria școli proiesionzie și cursuri de ca’liiczre. In prezent în școlile agricole și In insumteie agronomice învață circa 50.000 de elevi și studer.țiTrebuie temeinic îmbunâtâțiie omnixerea și conținutul îa- vățămintului agricol de toate gradele.In v ederea asigurării pînă in ar.u! 1970 a no' isarului de aproape 59.500 de cacre tehnice-agriccle cu o pregătire medie, față de circa 21.000 cite sînt în prezent, In^tamiatul mediu agricol va trehui sâ capete o îars:- dezvoltare, creindu-se Pe lingă gospodăriile egrîcoîe de stat f. stafiur.De experimentale o rețea ce școh tehnice agricole cu durata de 4 ani. în care se vor primi absolvenți ai seoIDcr de 7 ar.L La întocmirea planurilor si program- -r de invâțâraînt se va avea in vedere ca elevii sâ primească temeinice cunoștințe practice, incit, după absolvirea școlii, sâ devină ajutoare (Lrecte ale mginerilar agro-Pentru iixtumzrrx sâ eaedneerez caRneatâ a teturor raar»B- rilor agriculturii ra trebui să pregătim in aceeași perioadă 9.4C3 de cadre cu studii zgricuie supexware. pe lingă cete cirra 1L1M existente. Vcm dispune astfel de arca 2X363 de specialiști. ceea ce ne va permite să Lneadrâm fiecare gospodărie agricolă de stat in medie ea 7 cadre, izr Cetane gospodărie colectivă cu 3 cadre cu studii superioare agricole.Consiliul Superior al Agricuitur-. și Ministerul Iavățâmin- tului vor trebui să proceesze neintirziat la reexaminarea șirînd ca noul an școlar 1962-1963 să se desfășoare pe baza pec- gramelcr revizuite.
Cauza păcii și socia.'ismului este de neînvins

Tovar 20.Srsi'ir.ea noastră are loc ta ajunul mărrței sărbători a solidarity ții internaționale a etior ee muncesc — rina de 1 MM___pe care muncitorii, țăranii, intelectualii, masele largi ale oamenilor muncii o iaumpinâ eu uoi și remarcabile succese. In foaie domeniile construcției socialiste.Poporul remin se poate mindri că prin munca sa creatoare, prin încheierea colectivizării agriculturii, prin rezultatele do bin- dlte in dezvoltarea tuturor ramurilor economiei naționale își aduce contribuția la creșterea forțelor sistemului socialist mondial.Cu minunate realizări intimplr-ă ziua de 1 Mai șt popoarele celorlalte țări socialiste frățești. Socialismul se afirmă ca sistemul social tinăr, plin de vigoare și forțe creatoare, care se dezvoltă intr-un ritm furtunos. înfăptuind mărețul Program al P.C.UB. poporul sovietic construiește victorios comunicmuL Nu este departe momentul cind U.R.S.S va întrece și lăsa fa urată S.U^_ cind sistemul moodlal socialist va depăși șistontl capitalist in domeniul producției de bunuri materiale, detr-vrirlal astfel întregii lumi superioritatea comunism.ulu; — orânduirea care instaurează pe plmint Pacea. Munca, Libertatea. Egalitatea. Frăția și Fericirea tuturor popoarelor (Apianze pater alee 1De 1 Mai clasa muncitoare internațicnaS. oamenii mtmeri de pretutindeni popoarele de pe întregul glob păm:~te5C ișt manifestă hotărârea oe luptă pentru salvgardarea pârii, pentru realizarea nărainței loc de progres sorâal șt viață mal temă, pentru înnoirea Ș-miiNiciodată problema păet: nn a fast atât de arzătoare peufca întreaga omenire ea fa ai-eie aoartre. In tu mea de azi s-au acumulat stocuri de arase ca • iterameia ae~ere n-r r—-tare

Merite deosebite și-a rișrigzt in fata pcpcarrior C B SS. care luptă cu o energie șt cu un speri oe zxteaurei nmhnril pentru unirea forțelor pârii și riateratrirea prâ-r-piiTor coezts- ter.țe; pnșnice.împreună cu celelalte țări wr'a'.tste șă E. P Roerină Sș» aduce contribuția la ra-rza ap5râr„ pârii. — -«-â ea perseverență pentru dezarmarea gineraH și totală, peatou sc.utoo- narea pașnică a problemelor btrginase. pentru desvdXarea otte- borării și apropierea între popcare.
eforturile pentru infâțtmrea des problemă cheie a apărării păcii. și tetahe. caRepublica Populară Roerână sprt_.nâ ca ho rărire prteecttxi de tratat prezentat la conferința de la Geneva de l’HSS — program realist și eficace, care prevede măsuri preczse și atotcuprinzătoare de dezaratare, ea apucarea, etapă eu etapă, a unui riguros control internaponal.Țările socialiste nu și-aa făcut niciodată iluzia că drumul spre dezarmare va fi neted. Chiar in această fază de început a conferinței, reprezentanții puterilor occidentale au ridicat nu puține obstacole în calea tratativelor — încercări de a tergiversa abordarea concretă a problemelor de fond și de a abate lucrările spre aspecte lăturalnice și discuții sterile. Proiectul de tratat prezentat de S.UA conferinței nu aduce, din păcate, elemente noi, menținînd ideea inacceptabilă a controlului în condițiile cursei nestingherite a înarmărilor și a inspecțiilor teritoriale în țările socialiste, ceea ce ar însemna o legalizare a spionajului militar.După cum vă este cunoscut, chiar zilele acestea, sfidind cerințele opiniei publice mondiale iubitoare de pace și respin- gînd memorandumul statelor neutre în problema încetării experiențelor atomice — memorandum acceptat ca bază de tratative de țările socialiste, S.UA. au reluat experiențele cu arma nucleară in atmosferă. Nici un fel de argumente nu pot acoperi în fața popoarelor contradicția flagrantă dintre declarațiile pe care le fac reprezentanții puterilor occidentale că doresc dezarmarea și hotărârea de reluare a experiențelor nucleare, dintre vorbele acestora la Geneva despre pace — și ecoul exploziilor atomice din Pacific.Prin reluarea experiențelor, S.U.A. își asumă în fața întregii omeniri răspunderea unei noi intensificări a înarmărilor atomice. Uniunea Sovietică a arătat că nu va admite ca S.U.A. să-și creeze prin noua serie de experiențe avantaje militare și că va fi nevoită să răspundă Ia acestea prin efectuarea de experiențe proprii, pentru întărirea securității sale și a celorlalte țări socialiste.Cine este interesat în declanșarea unei noi faze a înarmărilor nucleare ? Poporul american sau celelalte popoare din țările N.A.T.O., care suportă pe umerii lor povara unor uriașe cheltuieli militare? Desigur că nu. Intr-un studiu publicat de o revistă americană de politică internațională se arată că „omenirea cheltuiește 14 milioane de dolari pe oră pentru armamente și armată. Dacă acești bani ar fi folosiți în scopuri pașnice, venitul mediu anual în numerar al unui număr de 1 miliard 200 milioane de oameni, care obțin mai puțin de 100 dolari pe an, ar putea fi mai mult decît dublat, s-ar putea construi locuințe pentru 240 milioane de familii în țările slab dezvoltate... Ar putea fi înlăturată foametea în rândurile celor 3 miliarde locuitori ai pămîntulul și cei bolnavi ar putea primi îngrijire medicală. Dacă s-ar pune capăt cursei înarmărilor un număr de 75 milioane pameni ar putea trece la muncă pașnică".

nimea noastră colectivistă este dornică să-și îmbogățească cunoștințele și va primi cu bucurie și satisfacție hotărîrea privind organizarea învățămîntului agrozootehnic de masă. Nu no îndoim că rezultatele acestui învățămînt vor fi deosebit de rodnice, că el va contribui la înrădăcinarea în practica agricolă a metodelor științifice avansate, la sporirea productivității muncii agricole.Odată cu aceasta trebuie să ne preocupăm de pregătirea agrozootehnică a elevilor din clasele V—VII (VIII) ale școlilor de cultură generală din mediul sătesc. Un început s-a făcut în această privință încă din anul 1959. Ar fi rațional ca din noul an școlar să se predea în ultimele clase ale tuturor școlilor elementare de la sate, începînd cu clasa a V-a, „Agricultura", obiect căruia să i se rezerve un loc de seamă în cadrul procesului de învățămînt. (Aplauze).Vor trebui întocmite manuale care să cuprindă un ansamblu de cunoștințe de bază din toate ramurile agriculturii, în strînsă legătură cu experiența înaintată, cu progresele științei agricole. In predarea altor obiecte — științe naturale, chimie, precum și în problemele de matematică trebuie să se reflecte mai deplin preocupările legate de dezvoltarea agriculturii socialiste.Predarea problemelor agriculturii va cere eforturi și o pregătire corespunzătoare din partea cadrelor didactice din mediul rural.Ministerul Invătămîntului, în colaborare eu Consiliul Superior al Agriculturii, vor trebui să se îngrijească atît de ridicarea nivelului de cunoștințe agricole al cadrelor didactice care activează în prezent în învățămînt, cît și de o temeinică pregătire agrozootehnică a viitoarelor cadre de învățători și profesori, formate în institutele pedagogice și universități.

învățămîntul în institutele agronomice se va organiza în așa fel îneît în fiecare an practica în producție a studenților să se facă în funcție de calendarul muncilor agricole. Studenții vor participa direct la efectuarea acestor munci, practica organizîn- du-se în unitățile agricole de producție și în stațiunile experimentale multilateral dezvoltate.Pentru a asigura o exploatare rațională șl economicoasă a parcului de mașini și a efectua lucrări de înaltă calitate, este necesar să dispunem în 1970 de peste 150.000 de mecanici agricol», față de 53.000 cîți avem în prezent, circa 4.000 de maiștri mecanici, față de 1.500 și 3.000-3.500 de ingineri mecanici, față de 1.300 existenți.Pentru creșterea numărului de mecanici agricoli în ritmul corespunzător înzestrării agriculturii cu mașini, este necesar să se lărgească sistemul de școli profesionale cu durata de 3 ani pe lingă stațiunile de mașini și tractoare, uzine de reparații și gospodării agricole de stat; se va crea de asemenea un număr de centre școlare în afara acestor unități, situate în zonele cu un pronunțat caracter cerealier, unde e nevoie mai mare de mecanici agricoli.Școlile de maiștri mecanici vor trebui să asigure ca în 1970 să existe cîte un maistru la fiecare secție și atelier de reparații la gospodăriile de stat, iar la stațiunile de mașini și tractoare cîte unul la fiecare 50 de tractoare.Acestea sînt în linii mari problemele care stau în fața agriculturii în noua etapă ce dezvoltare. Sîntem convinși că țărănimea muncitoare, specialiștii agricoli, activul de partid și de stat vor munci cu avînt și abnegație pentru ridicarea continuă a agriculturii socialiste, pentru înflorirea patriei. (Aplauze 
Înde lan gate).

Î3 v.rsa îrarmărilcr sînt interesate numai marile trusturi capitaliste, care obțin din aceasta profituri uriașe. Chiar in ziua fa. care eel-i^ația americană a prezentat conferinței de la Geneva nu prctact c: ț : .re la dezarmare, Camera reprezen-tohtL.oc a S.U.A. a adoptat un buget militar record pentru timp de caee, care prevede cheltuieli în scopuri militare de peste 35 m-hăriie dolari.Pe coaaenzCe de anrament, cursa înarmărilor dă mono- polurtizr <i numeroase alte forme de a stoarce dividende de ^tiiarde. un vechi (Leton care spune că timpul e bani;afaceriști, care speculează isteria războinică au descoperit ca și spatina e bani, câ și din ea se pot scoate dolari. Recent, o Sțire^arăta câ în laboratoarele universităților din Chicago și din Texas se lucrează de zor la prepararea unor „pastile anti- •tcnuce- ; s-a făcut mare reclamă, s-au obținut credite, presa a publicat articole cu titlu! Juați o pilulă și veți face față bombelor* . E drept, directorul unuia din institutele de cercetări care lucrează La acestea a Scut o declarație !n care arăta: „oamenii care cunosc acezsta activitate spun că mai degrabă șî-ar săpa o groapă decît si se bizaSe pe rentele noastre- — dar „în defini- tir. ca nimic sau Ură nume, e Ia fel, iar o groapă cere și timp s-o sapi r
arm0 -^rețeta eficace împotriva primejdiilor războiului stranie, un unjioc de securitate pentru oricare popor;E:'- -1axra artr._mer.teJor, interzicerea armelor de exterminare fa =asă! (ApUuxe).d cursa înarmărilor. SUA și aliații lor din NJLT.O. ocfiaâ superioritatea nuli tară asupra țărilor la- *r<- - ♦-n.e socialiste nu amenință pe nimeni; darefe ta ' tatfțjeae» yewnuaent de asigurarea capacității lor de 5- posezi tx ce este ree®sar pentru a da o ripostă crieiru: agresor. (Aplaaze).~-2ufiirii răruLșițelor celni deal doilea război j țiHî noastre, ca și a celorlalte țări socialiste, ** *tae WBțsetaă: tretaue încheiat Tratatul de pace ger- »■. MUarisdu-se pe aceasta baza transformarea Berlinului dfaxSr u focar de încordare și o sursă de primej- . talr-WB «raș liber, demilitarizat, eu o atmos-Ier» earizhi âe sxLzsmele războiului rece (Aplauze).rtBiluu acestei probleme este să «e por- ■easea «e ta istorie al existenței celor două state ger-• «* “ stricta reapeeiare a suveranității R. D.S T**1.** ** ** “0*4 regimului de ocupație din Ber-areădraiil. Pfaâ acum, in cursul tratativelor sovieto-ame-- - care s* =^tol.șoeră de mai mult timp, s-au conturat a—-.—Lte progrese ; Udmnea Sovietică s-a situat consecvent la 

urpte tratative pe punții constructive Dacă din partea S.U.A.1 •■®l u ie acele tendințe care denotă o pozi- -e —rat-ivtoz. ar fi posibil să se ajungă Ia rezultate pozi- ■ ■- -- - 1---1 - a rării încordării internaționale.Ia intreaga lame eiștigă teren ideea <A Ia destinderea in- _ ^tanoala ar alaee o importantă contribuție realizarea unor •roroen rvgiamale, indusiv crearea unor zone denuclearizate.PrspnniW ta 1S57 realizarea unei înțelegeri internaționale imre statele baleretee, guvernul R. P. Romine a militat con- •-mnu pentru transformarea Balcanilor și Adriatic!! într-o re- » retaț-ficr de bună vecinătate, pace și colaborare, •■•■-rar’ Aceste propuneri s-au bucurat de sprijinul statelor sooaliște fin Balcani, au găsit o largă aprobare in opinia pubuea din celelalte țări balcanice șl continuă să se afle in actualitatea vieții politice a acestoraSpre regretul nostru, cercurile conducătoare din Grecia și Turca continuă să aibă o poziție negativă față de aceste propuneri. In u.timul timp puterile occidentale imping tot mal rr.—t aceste țări pe panta înarmărilor și războiului rece. Insula Creta este transformată Intr-o bază de rachete a N.A.T.O. ; se țin lanț vizitele conducătorilor militari ai N.A.T.O. ; flota a 6-a americană și-a găsit ca loc de exerciții vecinătatea țărmurilor Greciei.Cine are nevoie de încordare și material inflamabil în această parte a hunii, cui servesc acțiunile contrarii intereselor destinderii ? Ce aduc ele acestor țări decît creșterea poverilor legate de cursa înarmărilor și, desigur, riscul de a se vecea antrenate în aventuri războinice? In cursul ultimilor 10 ani. Grecia a cheltuit în scopuri militare 40 de miliarde de fi» miliarde de dolari); în prezent numai cheltuielile militare directe înghit 49 la sută din bugetul ei iar pentru 1962 se prevede un deficit bugetar de peste 4 miliarde 700 milioane drahme. Concomitent cu creșterea cheltuielilor militare, care se vor cifra la 6 miliarde drahme, va spori și suma totală a impozitelor pe venituri și a impozitelor indirecte percepute de la oamenii muncii — cu peste un miliard de drahme față de 1961.în Turcia, potrivit declarațiilor secretarului general al partidului popular republican, deficitul bugetului a ajuns la suma astronomică de 1.200.000.000 lire turcești. Chiar zilele acestea ziarul turc „Vatan” descria astfel situația din țară : „Industria este aproape inexistentă. Starea agriculturii se înrăutățește continuu. Datoriile externe sînt mai mari decît datoriile de stat” ale imperiului otoman. Petrolul, care din toate bogățiile subsolului țării poate deveni cea mai rentabilă sursă de venituri, șe află în stăpînirea monopolistă a societăților străine. O treime din buget este folosită pentru achiziționarea de armament, pe care ni-1 vind aliații din N.A.T.O. Turcia nu va fi salvată de acordarea pe datorie a surplusurilor produselor agricole americane, de vasele învechite din efectivul flotei engleze sau de construirea în cele mai critice regiuni a platformelor și bazelor de lansare a rachetelor”.Este departe de noi orice intenție de a ne amesteca în treburile interne ale altora, dar socotim util ca opinia publică din țara noastră să cunoască aceste stări de lucruri. Sperăm că în
(Continuare in pag. a IV-a)
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