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MuncitorDuminică 29 aprilie 1962
Sesiunea extraordinară

a Marii Adunări Naționale
In uriașa sală a Pavilionu

lui Expoziției Economiei Na
ționale a R. P. Romine au 
continuat sîmbătă lucrările 
sesiunii extraordinare a Ma
rii Adunări Naționale, consa
crată măreței victorii a po
porului nostru: terminarea 
colectivizării agriculturii.

împreună cu conducătorii 
partidului și statului, depută
ții Marii Adunări Naționale și 
ceilalți participanți la sesiune 
dezbat multilateral problemele 
cele mai importante ridicate 
de etapa nouă de dezvoltare a 
agriculturii noastre, cuprinse 
in raportul prezentat de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

In ședința de dimineață, in 
continuarea discuției generale 
asupra celor două puncte de 
pe ordinea de zi, au luat cu- 
vintul deputatul Virgil Cazacu, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Iași al P.M.R., Petre Borilă, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliu
lui de miniștri, Ion Kirr,

președintele G.A.C. din co
muna Apoldul de Sus, regi
unea Hunedoara, deputatul Demostene Botez, vicepre
ședinte al Uniunii scriitorilor, Gheorghe Preda, directorul 
S.M.T. Piatra Neamț, regiunea 
Bacău, deputatul Alecu Cră

La ora 12,20 in aplauzele 
entuziaste ale participanților 
la sesiune, peste 600 de pio
nieri, în sunete de trompete 
și tobe iși fac apariția in rin- 
duri compacte, umplind cu
loarele de la parterul imensei 
săli.

A DOUA ZI A
LUCRĂRILOR

ciun, președintele G.A.C. din 
comuna Băleni, regiunea Ga
lați, Ilie Dineu, președintele 
G.A.C. din comuna Ol- 
tina, regiunea Dobrogea, Iulian Drăcea, rectorul Institu
tului agronomic din Timi
șoara, Ludovic Molnar, pre
ședintele G.A.C. din comuna 
Sîmpaul, regiunea Mureș-Au- 
tonomâ Maghiară.

Zeci de pionieri u *rci la 
tribuna prezidiului. Ei dăru
iesc flori și cravate roșa de 
pionier conducătorilor da

partid și de stat, care îmbrăți
șează călduros pe copii.

De la tribună. patru pio
nieri aduc sesiunii un fierbinte 
salut, printr-un emoționant și 
înflăcărat poem.

Tovarășul Ștefan Voi tec. pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, a mulțumit călduros 
pionierilor pentru salutul lor 
înaripat, pentru cuvintele 
pline de recunoștință și devo
tament adresate patriei 
uoaszre socialiste, slâviîului 
nostru partid fi Comitetului 
său Central in frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, fi le-a urat sănătate fi 
succese la învățătură.

După încheierea lucrărilor 
ședinței de dimineață, a avut 
loc, in prezența conducătorilor

(Continuare In pag. a 4-a)

Tovarășul Gheorghe GheorgK--De; ?! felicită pe tovarășul Ion Negoifă, președintele G.A.C, „11
Iunie" din comuna Pechea, regiunea Galați, cu prilejul acordării titlului de Erou al Muncii So

cialisteîn Editura Politică
a apărat in broșură:
Raportul prezentat de

In pag. a Il-a, a 111-a fi a IV-a lucrările sesiunii 
extraordinare a Marii Adunări Naționale.

Pag, a VI-a : Fotografie lniățișlnd momentul la 
care pionierii aduc salutul lor sesiunii.

tovarășul

6h. Gheorghiu-Dej 
la sesiunea 

extraordinară a Marii 

Adunări Naționale27 aprilie, 1962.

Acordarea unor titluri și ordine 
celor ce s-au distins in munca

pentru dezvoltarea agriculturii socialiste

La G.A.C. „1 Mai" din comuna Otopeni au sosit ziarele în care este publicat Raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Nafionale, cu privire la înche
ierea colectivizării și reorganizarea conducerii agriculturii. Colectiviștii s-au strîns în jurul lui Florea 
Zamfir secretarul organizatei de partid și vicepreședinte al gospodăriei, care citește din Raport.Foto: N. STELOR1AN

Au terminat 
insămînțatul porumbului

Regiunea DobrogeaSîmbătă s-a terminat în regiunea Dobrogea însâmîn- țarea porumbului pentru boabe ți siloz. întreaga suprafață destinată porumbului pentru boabe a tost însămlnțată numai cu sfimlnță dublu hibridă, In terenuri bine pregătite.Gospodăriile agricole de stat au terminat această lucrare încă de la 27 aprilie. Intr-un timp mult mai scurt dectt cel prevăzut au realizat planul tnaămbițării porumbului raioanele Medgidia, Istria ți Negru Vodă, precum ți unitățile aparținînd orașului Constanța care au organizat temeinic munca ți au folosit în

treaga capacitate de lucru a tractoarelor ți atelajelor din zori ți pînă în noapte.Lucrătorii din G.A.S. ți colectiviștii au hotărît să obțină pe mai mult de 83.000 de ha o producție medie de cel puțin 8.000 kg porumb în terenuri neirigate.In prezent, lucrătorii gospodăriilor agricole de stat ți membrii gospodăriilor agricole colective fac ultimele pregătiri pentru începerea lucrărilor de întreținere a culturilor însămînțate în toamnă și în primele zile ale acestei primăveri.
246 gospodării colective 

din regiunea Oltenia

Manifestări consacrate
„Zilei tineretului" și aniversării U.T.C.

în „Luna muncii patriotice" 
— inițiată în cinstea „Zilei 
tineretului" și a aniversării 
U.T.C. — tinerii orașului 
Brăila participă cu însufle
țire la diferite acțiuni: au 
săpat gropi pentru 5.000 pomi 
care au și fost plantați; în 
parcul Kiseleff au săpat 5 
ha de țeren și au curățat de 
crengi și frunze uscate 2 
hectare; în parcul Filimon 
Sirbu au curățat de crengi și 
frunze 2 ha și au săpat 0,50 ha.

Intre 2—22 aprilie, 14.000 
de tineri din orașul Brăila au 
participat la munca patrio
tică.Șantierul Naval „1 Mai“. 
în decursul unei ore, șantie
rul ne-a oferit multe fapte, 
toate la fel de interesante. 
Pe scurt: toți tinerii munci
tori de pe șantier participă 
cu elan la întrecerea socia
listă. Echipa de lăcătuși na
vali condusă de tînărul Petre 
Botezatu a realizat în luna 
aprilie economii de aproape 
3.000 lei. Echipa lui Vasile 
Bălan, în care lucrează mulți 
tineri, a obținut economii de 
peste 4.000 lei.

La tribordul unui vas în 
construcție citim lozinca: „E- 
chipa lui Ichim Gheorghe s-a 
angajat, în cinstea zilei de 
1 Mai, ca suprastructura 
șlepului de 1.700 tone să. fie 
terminată cu 3 zile înainte 
de termen".Uzinele „Progresul1*. 1.900 
de tineri participă la între
cere. La secția oțelărie, 80 de 
tineri se întrec să execute lu
crări de cea mai bună cali
tate. Fruntași: Gavriș Gheor
ghe — formator, Iconaru 
Stoica — formator, Tudorel 
Gagu — lăcătuș. Angajamen
tul oțelarilor: 220 tone de
Oțel lichid peste plan.

-* Cu angajamentul stăm 
bine! ne-a spus tînărul in
giner Laurențiu Harbuz. Am 
realizat pînă acum 200 tone.

Tinerii oțelari urmează 
acum un curs de ridicare a 
calificării profesionale.

★„Ziua tineretului" este în- tîmpinată cu mult entuziasm de tinerii de la Șantierul naval — Galați. In fiecare zi au loc activități închinate acestei sărbători. Spicuim cîteva dintre ele.— Asistăm la o joie a tineretului. Tema : „Viața luminoasă a tineretului patriei noastre**. Vorbesc muncitori în vîrstă și tineri. Au loc concursuri pe teme ca „Eroi din cărți îndrăgiți de tineret", „Călătorie în regiunea noastră". Participă tineri din toate secțiile șantierului.— în pauza de prînz, se ține conferința „40 de ani de muncă și luptă sub steagul partidului".— Ansamblul artistic al șantierului s-a completat în ultima vreme cu un cor de 80 de tineri.Seara, cînd încheiem aceste rînduri, în oraș au loc repetiții ale tinerilor pentru ser-
Adunări ale

Ieri au avut loc în continuare 
adunări ale tineretului închinate 
aniversării a 40 de ani de la 
crearea U.T.C. și „Zilei tineretu
lui din R.P.R.”.

Printre adunările ce au avut 
loc în Capitală în numeroase în
treprinderi, instituții și școli se 
numără cele de Ia Combinatul 
de mobilă, Școala medie nr. 26, 
Teatrul Satiric „Constantin (Tă- 
nase”, Școala profesională 
F.R.B., Grupul școlar de la Fa
brica de ulei etc.

barea ce va avea loc în ziua de 2 mai, „Ziua tineretului", pe stadionul Dunărea.V. BĂRAN, M. CARAN- FIL, A. GEORGESCU, L CUCU
Concursuri despre 
munca și viața 

tineretului
în cadrul manifestărilor ce se 

desfășoară în întâmpinarea ani
versării a 40 de ani de la crea
rea U.T.C. și în cinstea „Zilei ti
neretului din R.P.R.” la Casa de 
cultură a tineretului din raio
nul 1 Mai, din Capitală, a avut 
loc un concurs „Cine știe, răs
punde” pe tema: „U.T.M., aju
torul de nădejde al P.M.R. în 
opera de desăvîrșire a construc
ției socialiste”.

Printre cei 300 de tineri pre- 
zenți la concurs se aflau mun
citori, elevi, funcționari de la 
Uzinele „Electronica”, Școala 
medie nr. 37 etc. Concurenții 
au oferit spectatorilor prin răs
punsurile lor, imagini plastice 
ale participării entuziaste a ti
neretului, la opera de desăvîrșire 
a construcției socialismului, (

tineretului
Activiști de partid și ai U.T.M., 

luînd cuvîntul la aceste adunări, 
au vorbit tinerilor despre activi
tatea desfășurată de U.T.C., sub 
conducerea partidului, pentru 
mobilizarea tineretului la lupta 
clasei muncitoare. Vorbitorii 
s-au referit apoi la sarcinile 
actuale ale organizației U.T.M. 
care, sub conducerea partidului, 
mobilizează tineretul la lupta 
poporului nostru pentru deiăvîr- 
șirea construirii socialismului.

In cinstea zilei de 1 Mal, 246 gospodării colective din regiunea Oltenia au raportat terminarea însămînțării porumbului. Organizarea muncii tn două schimburi la mai mult de 900 de tractoare ți folosirea alături de mijloacele S. M. T. șl a atelajelor gospodăriilor colective a făcut ca în această regiune să se însămînțeze pînă în prezent cu porumb aproape 90 la sută din suprafața planificată. Odată cu însămîn-

țarea porumbului colectiviștii au tnsămînțat intercalat fasole și dovleci printre porumb pe 50.000 de ha. Cele mal bune rezultate le-au obținut colectiviștii din raioanele Se- garcea, Calafat și Corabia, unde insănunțatul porumbului s-a terminat, precum și cel din raioanele Bălleștl, Filiașl, .Vînju Mare șl Caracal, unde se însămînțează ultimele suprafețe planificate.(Agerpres)

Conferirea titlului
de „Erou al Muncii Socialiste 
din Republica Populară Romină“Pentru muncă devotată și rezultate deosebite obținute în transformarea socialistă a agriculturii, dezvoltarea multilaterală a gospodăriilor agricole colective pe care le conduc, obținerea de producții agricole mari șl constante, sporirea continuă a numărului de animale și a productivității lor, vînzarea către stat a unor însemnate cantități de produse agricole, prin Decret Consiliul de Stat a conferit titlul de „Erou al Muncii Socialiste din Republica Populară Romînă" ți medalia de aur „Secera ți Ciocanul" tovarășilor :Ion Stantiu, președintele G.A.C. „16 Februarie 1933* din comuna Baba Ana, regiunea Ploiești;Mlhal Birllga, președintele G.A.C. din satul Roma, regiunea Suceava;■ Gheorghe Goina, președintele G.A.C. „Viață nouă* din comuna Sîntana. regiunea Crișana;Ion Negoiță, președintele G.A.C. „11 Iunie* din comuna Pechea, regiunea Galați ;Nicolae Andrei, președintele GĂ.C. din comuna Gheorghe Lazăr, regiunea București;Petre Draciue, președintele G.A.C. din satul Totoiești, comuna Erbicenl, regiunea Iași.

★Pentru muncă devotată șl rezultatele deosebite obținute In dezvoltarea multilaterală a ‘gospodăriilor agricole de stat pe care le conduc, sporirea producției agricole vegetale șl animale, reducerea continuă a prețului de cost, realizarea de beneficii însemnate și livrarea da cantități importante de produse egroallmentara peste plan, a fost conferit titlul de „Erou al Muncii Socialiste din Republics Populari Romînă" ți medalia de aur „Secera șl Ciocanul* tovarășilor :Dumitra Dumitru, directorul G.A.S. Pie- troiu, regiunea București;Nicolae Dogaru, directorul G.A.S. Giarmata, regiunea Banat;jEmerioh Szabo, directorul G.A.S. Valea Iui Mihal, regiunea Crișana.MPentru muncă devotată și rezultatele deosebite obținute în folosirea mașinilor și utilajelor agricole, creșterea producției și ridicarea continuă a productivității muncii, reducerea 'prețului de cost, pentru calitatea lucrărilor

efectuate și contribuție la obținerea de recolte sporite, a fost conferit titlul de „Erou al Muncii Socialiste din Republica Populară Romînă" și medalia de aur „Secera și Ciocanul" tovarășilor :loan Deicea, directorul S.M.T. Cîrcea, regiunea Oltenia ;Gheorghe Ene, șef de brigadă la S.M.T. Ba- laciu, regiunea București.
Conferirea ordinului

„Steaua Republicii Populare Romine" 
clasa 1 unor regiuniPentru încheierea colectivizării agriculturii ,și rezultatele obținute în consolidarea eco- nomico-organizatorică a gospodăriilor agricole colective, pentru obținerea de producții agricole sporite, creșterea efectivelor de animale șl a productivității lor, pentru contribuția de ■ seamă la fondul central de produse agroali- mentare, a fost conferit prin Decret al Consiliului de Stat ordinul „Steaua Republicii Populare Romine" clasa I următoarelor regiuni : Argeș, Bacău, Brașov, Crișana, Iași, Maramureș, Mureș-Autonomă Maghiară, Oltenia, Ploiești, Suceava.

Conferirea „Ordinului Muncii" clasa I 
unor gospodării agricole de stat, 
stațiuni de mașini și tractoare 
și gospodării agricole colectivePentru rezultatele deosebite obținute, an de an, în sporirea producției de cereale la hectar, în creșterea efectivelor de animale și a productivității lor, în livrarea de cantități importante de produse agroalimentare la fondul central și în realizarea de beneficii peste plan, a fost conferit „Ordinul Muncii** clasa I următoarelor gospodării agricole de stat:Gospodăria agricolă de stat Andrășești, regiunea București ;Gospodăria agricolă de stat „Scînteia", regiunea Crișana ;Gospodăria agricolă de stat Murfatlar, regiunea Dobrogea ;Gospodăria agricolă de stat Coțușca, regiu-: nea Suceava.

★Pentru contribuția însemnată la mărirea producției în gospodăriile agricole colective
(Continuare în pag. a 4-a)

Cu 10 zile

mai devremeMuncitorii Uzinelor mecanice din Turnu Severin au lansat sîmbătă la apă, cu 10 zile mai devreme, un tanc petrolier de 1.390 de tone, îndepli- nindu-și angajamentul luat în cinstea zilei de 1 Mai. Acesta este cel de-al 4-lea vas pe care constructorii de aci l-au lansat la apă înainte de termen. Odată cu lansarea la apă a noului tanc petrolier, muncitorii Uzinei mecanice din Turnu Severin au realizat și planul producției globale pe luna aprilie. (Agerpres)

în cinstea zilei
de 1 Mai

Al 100.000-lea tractor
Un miting fulger a reunit 

sîmbătă pe oțelari, turnători, 
strungari, montori, întregul co
lectiv al Uzinei de tractoare din 
Brașov. Evenimentul este ieșirea 
de pe banda de montaj a uzi
nelor de la poalele Tîmpei a ce
lui de-al 100.000-lea tractor fa
bricat în uzină.

Sărbătorind acest succes, pe 
care îl închină zilei de 1 Mai, 
muncitorii și-au reamintit zilele 
de frămîntări ale anului 1945, 
cînd partidul punea în fața lor 
sarcina construirii primelor 
tractoare romînești. Mulți din
tre cei ee lucrează în uzină încă 
de atunci, și-au amintit de vor
bele veninoase ale unor repre
zentanți ai trusturilor de peste 
ocean, care erau atît ide con
vinși de „lipsa de perspectivi a 
industrializării Romîniei” îneît 
nu ezitau si declare ei sînt

dispuși să se arunce în fața pri
melor tractoare romînești...

Drumul parcurs de la primul 
la cel de-al 100.000-lea tractor 
romînesc, n-a fost ușor. Proble
mele grele care >-au ivit au fost 
însă soluționate cu succes prin 
hărnicia colectivului și datorită 
sprijinului frățeso și multilateral 
primit din partea constructorilor 
de tractoare din Uniunea Sovie
tică. Acum, uzina modernă, cu 
hale spațioase, cu mașini auto
mate și semiautomate, realizează 
în numai 4 zile prodneția anu
lui 1947.

O sută de mii de tractoare... 
un (drum deschis cu ani în urmă 
și care continuă astăzi larg spre 
ogoarele înfrățite ale țării prin 
tractorul universal, cel <de-al 
13-lea țip. Ideea tractorului ro- 
mînese, primită fa început cu

scepticism peste ocean, s-a ma
terializat astăzi nu numai pe o- 
goarele colectivizate ale țării, 
ci și pe întinsele cîmpii ale al
tor țări.

Dînd glas gîndurilor și sen
timentelor ce-i însuflețesc pe 
constructorii de tractoare, in
ginerul Ilie Trandafirescu, Erou 
al Muncii Socialiste, a declarat 
corespondentului Agerpres :

„Aprecierile de care se bucură 
tractoarele noastre atît în țară 
cît și peste hotare îmi umplu 
inima de bucurie și mă fac să 
fiu mîndru că lucrez în rîndu- 
rile metalurgiștilor din această 
uzină, care prin munca lor 
neprecupețită contribuie la me
canizarea agriculturii noastre 
socialiste, la înflorirea .economiei 
naționale

(Agerpres)

Succese 
ale constructorilor 
de la HunedoaraConstructorii de pe șantierul furnalului de 1.000 mc de la Combinatul siderurgic Hunedoara, cel mai mare agregat de acest fel din țară, în- tîmpină și ei cu realizări de seamă ziua de 1 Mai. Apli- cînd atît în schimburile de zi cît și în cele de noapte, inițiativa „Să realizăm planul fiecărei săptămîni cu cel puțin o zi mai devreme", zidarii șa- motori au terminat zidăria refractară a cauperului nr. 2 cu 15 zile înainte de data stabilită. La una din instalațiile de încălzire a aerului lucrările sînt avansate cu 12 zile față de plan. In cinstea zilei de 1 Mai a fost terminată zidăria la vatra furnalului.(Agerpres)



LUCRĂRILE SESIUNII EXTRAORDINARE A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Tovarăși deputați și deputate,Am ascultat cu toții cu. emoție și interes deosebit expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a făcut o analiză aprofundată a evoluției construcției socialiste în țara noastră, evoluța ce se împlinește prin evenimentul de importanță istorică în viața partidului și poporului nostru și căruia îi sînt consacrate dezbaterile actualei sesiuni extraordinare a Marii Adunări Naționale: terminarea cusucces a transformării socialiste a agriculturii. Tovarășul Gheorghiu-Dej a subliniat în expunerea sa faptul că încheierea procesului de făurire a relaților de producție socialiste în toate ramurile economiei naționale, de creare a economiei socialiste unitare reprezintă o victorie măreață pe frontul desăvirșirii construcției socialiste. Această victorie demonstrează, desigur, justețea politicii partidului nostru de construire a socialismului, de întărire continuă a alianței muncitoreșu- țărănești, deschide perspective nelimitate dezvoltării forțelor de producție in agricultură, creșterii producției și productivității muncii agricole pentru satisfacerea din belșug cu produse agro-ali- mentare a nevoilor populației, pentru ridicarea necontenită a bunăstării poporului.Este neîndoios că noua e- tapă de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste pune în fața partidului, a tuturor oamenilor muncii, sarcini mult sporite, de mare răspundere cu privire la consolidarea și dezvoltarea continuă a unităților agricole socialiste și la creșterea considerabilă a producției vegetale și animale.După cum. ați văzut, expunerea a înfățișat o serie de probleme de bază ale dezvoltării agriculturii noastre, a dat soluții pentru rezolvarea acestor probleme și indicații care vor călăuzi multă vreme munca noastră pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor ce ne stau în față, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a agriculturii noastre, pentru valorificarea deplină a marilor posibilități de care dispune agricultura socialistă.în cuvîntul meu mă voi o- cupa numai, și în scurt, de problemele reorganizării conducerii agriculturii, cuprinse de altfel, în proiectul de lege supus aprobării domniilor voastre. Ați văzut că schimbarea radicală a sistemului actual de organizare a conducerii agriculturii este impusă de situația nou creată ca urmare a transformării socialiste a satului și a încheierii colectivizării. Ministerul Agriculturii, ca și organele agricole din subordinea sa, și-au păstrat aproape neschimbată forma veche de organizare, compatibilă cu o agricultură în care predominantă era proprietatea individuală. Pe măsură ce agricultura noastră intra mai adine în socialism, se vădea cu mai mare putere că acest sistem de conducere este depășit, că el rămîne din ce în ce mai mult în urma vieții.în acele condiții, cînd agricultura era practicată de proprietari individuali de pămînt, organizarea rațională a producției agricole, sporirea ei, introducerea în acest scop a unor metode avansate de muncă iera, mai ales, treaba fiecărui producător. Creat in asemenea condiții, Ministerul Agriculturii nu putea să aibă U» rpl hotărîtor în rezolvarea nroDiemelor principale ale producției agricole și reușea din ce în ce mai puțin să re- zolve cu succes sarcinile ce-1 reveneau ca organ de conducere a agriculturii țării noastre, agricultură în care sectorul socialist creștea vertiginos. Tocmai acest fapt constituie esența nepotrivirii dintre forma de organizare a conducerii agriculturii, formă pe care o înlocuim astăzi, și dezvoltarea socialistă a agriculturii noastre.în condițiile agriculturii caracterizate prin proprietatea individuală asupra pămîntului, în țara noastră, mai ales, a" gronomul, omul cu studii a- gricole superioare, era împins în afara procesului propriu- zis de producție agricolă, el era sortit să devină un cadru funcționăresc. Măsura luată de partid de a trimite specialiști agricoli să îndrume nemijlocit și să sprijine efectiv cu cunoștințele lor unitățile agricole socialiste în rezolvarea problemelor concrete ale producției agricole este o repunere în cadrul firesc a acestor specialiști.Am amintit principalele cusururi ale sistemului pe care-1 părăsim pentru a pune mai puternic în lumină necesitatea schimbării radicale a a- cestuia, necesitatea înlocuirii iui cu o formă nouă de conducere corespunzînd etapei de dezvoltare a agriculturii care începe odată cu încheierea procesului de colectivizare.Concepția de bază a acestei noi organizări a conducerii agriculturii, concepție atât de luminos expusă în cuvîntarea tovarășului Gheorghiu-Dej, este aceea de a strînge la un loc elementele cele mai capabile, oameni de știință, specialiști de înaltă calificare, de a atrage la conducere cele mai pregătite cadre care lucrează efectiv în unitățile de

Cuvîntul tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

producție, dînd acestora sarcina de a stabili căile și mijloacele cele mai potrivite pentru ridicarea la un nivel cît mai înalt a agriculturii. A- ceasta va avea ca principal efect, pe de o parte, asigurarea unei conduceri deosebit de competente, strîns legată cu cercetarea științifică și cu activitatea unităților productive, iar pe de altă parte, crearea — în conducerea agriculturii — a unui cadru cu mult mai larg inițiativei celor ce realizează practic, concret și efectiv, producția agricolă.în mod deosebit, aș vrea să subliniez aici caracterul inovator, spiritul creator care a animat măsurile privind reorganizarea conducerii agriculturii. Această reorganizare este o formulă proprie partidului nostru, inițiată de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej. Noua formă de organizare a conducerii agriculturii, rezultată din propria noastră experiență, reprezintă una din măsurile structurale in organizarea economie și soluționează lucrurile intr-un mod principial just și original. Ea constituie o contribuție a- dusâ de noi la rezolvarea uneia dintre cele mai importante probleme ale statului socialist, problema conducerii agriculturii. Pentiu ca, tovarășL !e- gind conducerea agriculturii pe diferite trepte cu baza acesteia — uniate* de producție cu cete mai val orca- se elemente care lucrează in unitățile de producție și in cercetarea științifică, cu cei care lucrează nemijlocit ir gospodăriile colective, ki fMpo- dăriile de stat, stațiuni de mașini și tractoare, stațiuni experimentale, toți aceștia vor aduce în organele de conducere bogata lor experiență, ceea ce va da posibilitatea a- doptării unor hotărîri juste, izvorîte din nevoile reale ale producției noastre agricole.Faptul că aceste hotărîri și directive vor trebui să fie transpuse în viață de înșiși cei ce le-au elaborat constituie o puternică garanție a înfăptuirii lor și este în același timp una din importantele caracteristici ale sistemului propus.După cum vl s-a arătat, pentru conducerea centrală a agriculturii se înființează Consiliul Superior al Agriculturii ca organ al Consiliului de Miniștri, iar pe plan regional și raional, consiliile agricole regionale și raionale ca organe ale sfaturilor populare. Organele de conducere a agriculturii de la centru, de la regiune și raion sînt organizate pe baza acelorași principii, și prin aceasta vor asigura conducerea cea mai calificată și cea mai eficientă în toate unitățile agricole socialiste, ți- nînd seama de specificul condițiilor de producție locale.Consiliul Superior al Agriculturii, ca și celelalte organe de conducere, va fi organizat pe secții, corespunzător principalelor ramuri și probleme ale agriculturii: fond funciar și organizarea teritoriului, cereale și plante tehnice, hor- tiviticultură, creșterea animalelor, mecanizarea agriculturii, învățămînt și propagandă agricolă și secția gospodăriilor de stat. Un număr restrîns dintre membrii secțiilor va lucra permanent în cadrul Consiliului Superior al Agriculturii. Consiliul va avea, de asemenea, o comisie pentru coordonarea planului și pentru problemele economice, alcătuită din reprezentanții secțiilor de specialitate.O caracteristică importantă a acestui sistem de conducere este, între altele, aceea eă el dă posibilitatea folosirii judicioase a cadrelor care îl compun, îngăduind string ere a a numai o parte din membrii consiliului pentru dezbaterea problemelor unei ramuri, ale unui sector, ale activității dintr-o regiune sau dintr-un raion, fie la centru, fie la fața locului, în regiunea sau raionul care sînt supuse analizei. In plenul său, Consiliul Superior al Agriculturii se întrunește cel puțin de două ori pe an.Dezbaterea în Consiliu a celor mai eficiente căi de sporire a producției agricole, a celor mai înaintate metode agrotehnice, zootehnice și de folosire rațională a mijloacelor mecanizate va constitui — după cum ați văzut — un larg și sistematic schimb de experiență asupra rezolvării practice a problemelor concrete ale producției, asupra posibilităților de a smulge roade cît mai bogate pămîntului fertil al țării noastre.Prin reorganizarea propusă, organele de conducere ale agriculturii vor fi eliberate de o serie de lucrări administrative care au încărcat pînă acum activitatea Ministerului Agriculturii și a organelor agricole locale și care vor fi trecute altor organe. Cu titlu de experiență, problemele evidenței statistice vor fi preluate de către Direcția Centrală de Statistică, atribuțiile de asigurare a condițiilor necesare realizării anumitor sarcini de producție vor fi preluate de către întreprinderi economice profilate special pentru aceasta.Eliberarea noului organ de conducere a agriculturii de asemenea activități îi va da posibilitatea să-și concentreze toată atenția asupra problemelor principale ale producției agricole, asupra căutării 

și definirii celor mai avansate metode de muncă, asupra generalizării experienței înaintate.Ca organ al Consiliului de Miniștri, trebuie subliniat că dispozițiile și recomandările Consiliului Superior al Agriculturii sînt obligatorii pentru consiliile agricole regionale și raionale, pentru toate organele și unitățile agricole, pentru toți lucratorii din gospodăriile de stat, stațiunile de mașini și tractoare, institutele de cercetări agricole.Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și raionale sînt obligate să aplice dispozițiile și recomandările Consiliului Superior al Agriculturii.Ținînd seama de rolul pe care îl au gospodăriile agricole de stat ca model de gospodărie socialistă, de sarcinile ce le revin în aprovizionarea gospodăriilor agricole colective cu semințe de soi, material sădi- tor. animale de rasă, precum și de contribuția lor la formarea fondului central de produse agricole se va organiza in cadrul Consiliului Superior al Agriculturii — Trustul central al gospodăriilor agricole de stat ca unitate economică lucrativă pentru a duce la îndeplinire hotărîrile Consiliului Superior al Agriculturii cu privire la activitatea gospodăriilor agricole de stat.Pe regiuni se vor înființa unu! tau mai multe trusturi, conduse de un consiliu forma: din directorii gospodăriilor agricole de stat.In vederea asigurării unei cocc-teri unitare a stațiunilor de mașini și tractoare, repartizării și folosirii cît mai bone a mijloacelor mecanizate va fimrționa, in subordinea Consiliul _i Superior al Agriculturii, Trustul stațiunilor de aeașini și tractoare.In cadrul regiunilor, munca S3LT.-urilor va fi condusă de Măturile populare prin intermediul serviciilor SALT, din cadrul Consiliilor Agricole Regionale. servicii ce sin: subordonate și Trustuhu stațiunilor de mașini și tractoare.
Cuvîntul deputatului

Vasile Vîlcu
(regiuneaîncheierea procesului de colectivizare a agriculturii, eveniment care a umplut de bucurie Inimile oamenilor muncii din patria noastră, constituie una din victoriile cele mai Importante ale partidului și poporului nostru. Prin bilanțul mărețelor realizări obținute și prin tabloul insu- ilețitor al perspectivelor deschise de încheierea colectivizării pe care le înfățișează. Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej este o puternică chemare mobilizatoare la noi infaptuln în lupta pentru aplicarea in viață a politicii paxx-—— nostru.

Succeseăe abt=ut» k> lețiu- nea Dobrcgea uade eoteet- vizarea acricuitami x te- cheat *cw> 4 ate. Mtatati cit se poate de cuc .-mi â— justețea pdiSca ssarxist-le- ninist. a pamă-ilm nostru, evideițiază cu deosebită ior- ță ce transfocmân profunde determină colectivizarea înviața satelor noastre.Este cunoscută trista talmă pe care o avea ta trecut Dobrogea, pămînt arid, sărăcăcios, bătut de viituri aspre și lipsit de apă, o populate care trăia în adîncă mizerie.Socialismul a deschis perspective nebănuite și de necoc- ceput în condițiile regimului burghezo-moșieresc: pentru dezvoltarea agriculturii pentru creșterea considerabilă a producției agricole. în trecut în Dobrogea producțiile de grîu și porumb nu depășeau 440 și 770 kg la hectar. In anul 1961 — in condiții climaterice nu dintre cele mai favorabile — gospodăriile colective din regiune au obținut, în medie, 1.410 kg. grîu și 2.272 kg. de porumb boabe la hectar. Mal bine de 100 de gospodării colective au obținut producții medii de peste 3.000 de kg. porumb boabe la hectar în teren neirigatIn domeniul creșterii animalelor, am moștenit de la regimul burghezo-moșieresc o situație cît se poate de grea. E suficient să arătăm că mai mult de jumătate din gospodăriile țărănești din Dobrogea nu aveau nici o vacă. Puținele animale existente erau de rase inferioare, producția de lapte nu depășea 400 litri în medie anual de fiecare vacă. Colectivizarea agriculturii a dus la creșterea continuă a efectivelor de animale, ameliorarea raselor șl obținerea unor producții sporite de fiecare animal. Numai în patru ani numărul taurinelor a crescut de peste 5 ori, al vacilor de peste 10 ori, al porcilor de peste 8 ori Iar al oilor de 3 pri.

Din concepția nouă de reor- nizare a conducerii agriculturii rezultă că, în rezolvarea sarcinilor ce stau în fața sa în etapa actuală, crește și mai mult răspunderea comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale și raionale pentru dezvoltarea armonioasă și continuă a unităților agricole socialiste, pentru folosirea rațională a mijloacelor de producție și, în primul rînd, a pămîntului, pentru sporirea producției agricole și livrarea produselor la fondul central al statului.Nu încape nici un fel de îndoială că o asemenea schimbare a sistemului de conducere, care reprezintă o reformă deosebit de adîncă într-un sector așa de important și complex, este singura în măsură să asigure rezolvarea cu succes a sarcinilor ce ne revin în această nouă etapă de dezvoltare a agriculturii, pentru că ea corespunde pe deplin unei necesități obiective dar, în același timp și unor posibilități reale și bine verificate. Aceasta nu înseamnă că pe parcurs nu va putea să se ivească — într-unul sau altul din punctele de detaliu — necesitatea unor a- justări a sistemului de organizare a conducerii agriculturii, căci viața însăși este aceea care ne va învăța cum să perfecționăm acest sistem. Sigur este însă că noul sistem de organizare a conducerii agriculturii, îmbunătățit și perfecționat continuu prin experiența punerii lui în aplicare, va asigura o strînsă legătură a organelor de conducere cu practica, cu nevoile unităților agricole socialiste, va crea posibilități nelimitate pentru introducerea pe scară largă în producția agricolă a metodelor celor mai avansate, va contribui activ la creșterea continuă a producției, la consolidarea și dezvoltarea gospodăriilor agricole colective, va ridica agricultura noastră pe o nouă treaptă de dezvoltare. (Cuvîntarea a fost subliniată cu puternice a- plauze).

Dobrogea)

— niT in-, car* exprimă progresul capodăriikr agricole colective pe calea consolidării lor eccoccxee, H constituie a ararea contribuției proprii la .-hrituieiile de investiți Din mvest-țiile de 800-000.000 Jet făcute In perioada lKt —1961, gospodărire agricole colective au contribuit din fonduri proprii fu 582.000.000 lei. adică eu 73 la sută.Consolidare* eeonomico-or- gsmzatorică a gospodăriilor agricole colective a determinat creșterea considerabilă a nivelului de trai material și cultural al colectiviștilor. S-a schimbat an de an fața satelor din regiunea noastră. Peste 46.000 de familii de colectiviști și-au construit case noi, lumina electrică a pătruns în majoritatea satelor. Colectiviștii se Îmbracă și se hrănesc mai bine, trăiesc o viață civilizată; în aproape toate satele s-au construit sau se construiesc cămine culturale, școli noi, dispensare, peste tot se desfășoară din plin acțiunea de înfrumusețare a satuluiMii și mii de țărani colectiviști frecventează astăzi cu regularitate bibliotecile, vizionează spectacolele de teatru, filmele. Colectiviștii participă la activitatea cultural-educa- tivă de masă, în brigăzi artistice de agitație, în echipe |de teatru și alte formații de amatori. In procesul de colectivizare și întărire economică a gospodăriilor agricole colective pe formează și se dezvoltă noua conștiință a țăranului colectivist, o nouă atitudine -ață de muncă, o grijă tot mai mare pentru apărarea și dezvoltarea proprietății obștești.Iată, tovarăși, foarte pe scurt, ce a adus socialismul în

satele noastre dobrogene. Iată în ce constă izvorul încrederii nețărmurite a țărănimii noastre în politica partidului nostru.în Raportul său, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat că încheierea colectivizării agriculturii în țara noastră, deschide noi perspective și posibiltăți, dar în același timp pune î'n fața noastră sarcini noi, de mare răspundere, pentru consolidarea rezultatelor obținute, pentru a face din toate gospodăriile colective unități puternice, dezvoltate, înfloritoare.Ași vrea să-mi spun părerea în legătură cu cîteva din problemele prezentate în fața Marii Adunări Naționale. Sînt întrutotul de acord și sprijin cu căldură măsurile menționate cu privire la reorganizarea conducerii agriculturii. Și noi am simțit neajunsurile vechii forme de organizare a conducerii agriculturii, care nu mai corespunde condițiilor create ca urmare a încheierii colectivizării.Deosebit de importante sînt măsurile luate de conducerea partidului pentru redistribuirea cadrelor de specialiști și trimiterea lor în gospodăriile colective, acolo unde se hotărăște soarta producției agricole. Pînă nu de mult, în regiunea noastră aproape două treimi din numărul gospodăriilor agricole colective nu aveau ingineri. în prezent, ca urmare a măsurilor luate de partid, fiecare gospodărie colectivă are cel puțin un inginer.Măsurile de reorganizare a conducerii agriculturii, de deplasare a centrului de greutate al activității și a cadrelor spre unitățile productive, precum și celelalte măsuri vor avea, fără îndoială, efecte pozitive neîntârziate. Atragerea directă la conducerea agriculturii — în Consiliul Superior al Agriculturii, precum și în consiliile regionale și raionale — a unor cadre cu experiență care lucrează efectiv în producție, va asigura competența necesară acestor organe, rezolvarea operativă a problemelor pe care le ridică practica agricolă, generalizarea pe scară tot mai largă a experienței înaintate, legarea tot mai strînsă a cercetării științifice de nevoile producției.în Raport au fost menționate principalele căi pentru consolidarea economico-orga- nizatorică a gospodăriilor agricole colective, pentru sporirea producției și productivității în agricultura în vederea îndeplinirii sarcinilor stabilite de cel de-al IlI-lea Congres al partidului nostru. Aceste indicații vor constitui o rMrxri pretioasâ pentru cess de partid a- rrțrj&a
Cuvîntul tov. Ion Negoițâ 

(președintele G. A C. din comuna 
Pechea. regiunea Galați)în primul rînd țin să mulțumesc conducerii partidului p «tatuhâ nostru pentru mana cinste ce mi s-a tăcut de a participa la sesiunea extra- crdmară a Marii Adunări Naționale, care are loc in condi- țflte cînd întregul popor sărbătorește o mare victorie — încheierea procesului de colectivizare a agriculturii.Cei 13 ani de existentă a gospodăriei noastre colective demonstrează din plin justețe* politicii partidului nostru de construire a socialismului la sate. Viața nouă, plină de bccurii ți lipsită de grija zilei de mîine pe care o trăiesc co- lectxvițtii noștri astăzi, a făcut si crească și mai mult încredere* lor în politica partidului nostru drag.In citeva cuvinte vreau să arăt ce schimbări mari s-au petrecut în viața țăranilor noștri in timpul care a trecut de la unirea noastră în gospodăria colectivă.In condițiile gospodăriei individuale, țăranii muncitori din comuna noastră obțineau de pe peticele lor de pămint doar 600—800 de kg. griu și cel mult 1.000 de kg. porumb boabe la hectar și acesta în cazul cei mai fericit Astăzi pe ogoarele întinse ale gospodăriei colective, lucrate cu mijloace mecanizate, puse la dispoziție de stat harnicii noștri colectiviști, aplicînd regulile agrotehnice, reușesc ca an de an să obțină producții tot mai mari. Am ajuns în anul 1961 să recoltăm peste 1.600 de kg grîu la hectar de pe o suprafață de 1.300 de ha., peste 3.000 de kg. porumb boabe la ha, de pe 1300 de ha. și peste 1.500 de kg. floarea-soare- lui la hectar de pe suprafața de 350 de ha. Rezultă deci, că la principalele culturi producția a crescut de două, trei ori. Și aceasta nu este limita posibilităților noastre.Creșterea producției vegetale a creat condițiile necesare dezvoltării sectorului zootehnic — principală ramură a- ducătoare de venituri bănești a gospodăriei noastre colective. Ținînd seamă de indicațiile date de partid, noi am dat în ultimii ani o atenție mal mare dezvoltării sectorului zootehnic. La început, țăranii noștri nu erau convinși de necesitatea dezvoltării acestui sector. In rindul lor exista concepția greșită că prin partea locului vitele de rasă nu rezistă și că o vacă nu poate da mai mult de 2—3 litri de lapte pe zi. Această mentalitate ii făcea pe colectiviști să nu îmbrățișeze munca de îngrijitor. Nu a fost deloc ușor pentru noi ca să învingem asemenea mentalitate. Consiliul de con

cole, pentru toți cei ce lucrează în agricultură. Ele evidențiază rezervele importante existente la dispoziția noasti'ă pe care va trebui să le valorificăm într-un tâmp cît mai scurt Experiența gospodăriilor fruntașe din regiune confirmă justețea acestor indicații și caracterul realist al sarcinilor stabilite.Așa cum s-a arătat și în Raport, gospodăriile colective din regiunea noastră au acumulat o experiență pozitivă în folosirea culturilor intercalate. Anul trecut, pe întreaga suprafață cultivată cu porumb boabe, culturile intercalate ne-au adus o producție suplimentară de 5.000 tone fasole și 500.000 tone dovleci, fără a se diminua producția de boabe. Și în viitor vom folosi cu încredere metoda culturilor intercalate.Și în regiunea noastră, mai sînt multe de făcut pentru folosirea rațională a fondului funciar. Avem circa 75.000 de hectare terenuri în pantă și erodate care prin terasare pot fi plantate cu viță de vie și pomi fructiferi. De asemenea, prin lucrări de hidroameliorații se pot reda agriculturii suprafețe însemnate, care în prezent nu pot fi folosite.O creștere însemnată a producției se poate realiza prin extinderea mecanizării lucrărilor agricole în zootehnie, îmbunătățirea activității S.M.T., ameliorarea efectivelor de animale la toate speciile.în regiunea noastră oile sînt o specie de animale care dau rezultate din cele mai bune. Preocuparea noastră principală în această direcție este ameliorarea continuă a efectivelor în vederea creșterii producției de lînă și îmbunătățirea calității ei. Pentru aceasta am introdus și extins metoda însămînțărilor artificiale la oi, folosind berbeci Merinos de Palas de înaltă valoare zootehnică. în anul 1961, peste 93 la sută din oile proprietatea gospodăriilor agricole colective au fost însămînțate artificial.Tovarăși,îa fața noastră se deschid perspective luminoase, însu- flețitoare și pe deplin realizabile.Sub conducerea înțeleaptă a partidului, oamenii muncii din regiunea Dobrogea își vor spori și mai mult eforturile în muncă pentru desăvîrșirea construcției socialiste, pentru întărirea și înflorirea patriei noastre dragi, pentru fericirea și bunăstarea harnicului și talentatului nostru popor.în calitate de deputat al ilarii Adunări Naționale, aprob din toată inima și vciez cu încredere documentele su-

ducere, îndrumat de organizația de partid și cu sprijinul inginerului zootehnist, a desfășurat o muncă susținută șt plină de răbdare în rindul colectiviștilor. Primii care au înțeles importanța dezvoltării sectorului zootehnic au fost comuniștii care au atras după ei și pe ceilalți colectiviști. Astăzi, printre cei mai prețui- ți și stimați oameni din gospodăria noastră se află crescătorii de animale. Noi ne mîn- drim cu îngrijitori ca Petra- che Manea, Manolache Mihai, Ion Radu și mulți alți alții care în cursul anului trecut au obținut de la fiecare vacă furajată peste 3.500 de litri lapte și s-au angajat că în acest an vor obține 4.000 de litri lapte de fiecare vacă față de 1.200—1.500 de litri cit se obținea cu trei ari în urmă. Muncind pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de partid în domeniul creșterii animalelor, colectiviștii noștri și-au propus ca in 1965 să a- jungă la încărcătura de 46 de bovine la 100 de ha din care 20 de vaci cu lapte.Sporirea producției agricole, vegetale și animale, a dus la creșterea in ritm rapid a averii obștești. Sînt întru totul de a- cord cu cele arătate de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej că averea obștească este singura cale a dezvoltării gos- dăriei colective și a creșterii bunăstării colectiviștilor. Experiența noastră ne-a demonstrat din plin acest lucru. Dacă în anul 1958 averea obștească a gospodăriei noastre era de numai 4 milioane lei, iar valoarea zilei-muncă se ridica la 23 de lei, în anul 1961 averea obștească a fost de peste 10 milioane de lei, ceea ce ne-a permis să mărim valoarea zilei-muncă la 37 lei. In gospodăria noastră se dau lunar colectiviștilor avansuri bănești. Datorită hărniciei colectiviștilor, noi am obținut în anul 1961 venituri bănești în valoare de 7 milioane, din care peste 3 milioane lei numai din sectorul zootehnic.Fiecare colectivist din gospodăria noastră cunoaște că realizările obținute, pe care le-am prezentat foarte pe scurt in fața sesiunii, se da- toresc aplicării politicii juste a partidului nostru, ajutorului simțit din partea eroicei noastre clase muncitoare pe care l-am primit permanent, încă de Ia crearea gospodăriei colective.Privim viitorul cu toată încrederea și sîntem siguri că ceea ce ne propunem va fi realizat pentru că permanent avem îndrumarea partidului. Ne angajăm ca în acest an să vindem statului 600 de tone 

cereale, 400 de tone floarea soarelui, 10.000 de hl. lapte, 300 de tone carne, din care 160 de tone came de porc. Acestea sînt angajamentele pe care colectiviștii m-au împuternicit să le aduc la cunoștința sesiunii extraordina-
Cuvîntul tov.

(directorul G. A. S. 
regiuneaGospodăria noastră de stat este situată în imediata apropiere a orașului Oradea, fapt ce a determinat dezvoltarea acelor ramuri de producție care contribuie la a- provizionarea populației cu produse agroalimentare în cantități tot mai mari. Fiind specializată în creșterea și îngrășarea animalelor, 76 la sută din producția marfă a gospodăriei este realizată de sectorul zootehnic.La sfîrșitul anului 1961 gospodăria noastră — care dispune de 2.095 de hectare teren, din care 1.549 de hectare arabil, avea o încărcătură medie la suta de hectare de 55 taurine, din care 20 de vaci cu lapte ; 1060 de porci, din care 32 de scroafe ; 94 de oi cu lînă fină.O dată cu sporirea efectivelor de animale, am acordat o atenție deosebită creșterii productivității acestora. Ca urmare am reușit să obținem în anul trecut de la un efectiv de 390 de vaci o producție medie de 3.684 litri lapte față de 3.200 de litri cît era planificat de fiecare vacă furajată. De la cele 1.800 de oi am obținut cîte 6,9 kg lînă fină de la fiecare oaie, adică cu 0,900 kg mai mult decît prevedea planul.Rezultate bune am obținut și în creșterea porcinelor. Astfel, față de 14,8 purcei înțărcați de fiecare scroafă cît era prevăzut în plan, s-au realizat în medie cîte 16,3 la un efectiv de 500 de scroafe. Gospodăria noastră agricolă de stat dispune de o îngrășăterie de porci cu o capacitate de 32.000 de capete anual.Am obținut rezultate bune și în sporirea efectivului de păsări. Astfel, la sfîrșitul a- nului 1961 la suta de hectare cultivate cu cereale reveneau cîte 2.115 păsări. De la fiecare găină s-au obținut în medie cîte 131 ouă.Pe baza creșterii efectivului de animale și a producției de fiecare animal, gospodăria a livrat statului anul trecut o cantitate totală de 3.124 de tone carne, din care 2.763 tone carne de porc, depășind astfel sarcinile de plan. De asemenea, am livrat statului 18J08 de hl lapte de vacă, adică cu 1-380 hl peste plan. 10-800 de kg lină fină și 673.000 ouă.Toate acestea au făcut ca în anul 1961 să obținem un beneficiu de 419.000 de lei peste plan. Practica muncii

Cuvîntul tov. ing. C. Lomaka
(de la G.A.C. din comuna Padina, 

regiunea Ploiești)Terminarea colectivizării a- griculturii deschide un vast cîmp de activitate în fața inginerilor agronomi și zooteh- nicieni, cărora le revine sarcina de mare răspundere de a-și pune toate cunoștințele și energia lor în slujba întăririi economico-organizatorice a gospodăriilor colective.Aș vrea să mă opresc mai mult asupra rolului și sarcinilor ce revin cadrelor agricole de specialitate.în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej se subliniază, pe bună dreptate, că locul specialiștilor din agricultură este în gospodăriile colective și gospodăriile de stat, acolo unde se hotărăște soarta producției a- gricole. Consider ca deosebit de importantă această indicație și sînt convins că ea va avea ca rezultat creșterea continuă a producției în gospodăriile colective.Din anul 1957, cînd am terminat institutul, lucrez ca inginer în gospodăria colectivă „Drumul Păcii “ din comuna Padina. De la început am socotit că principala mea îndatorire este să ajut colectiviștii să-și organizeze cît mai bine munca, să-și însușească într-o măsură cît mai mare metodele agrotehnice înaintate.Rezultatele n-au întîrziatsă se arate. Dacă în anul 1957 nu se depășea o producție medie la hectar de 2.000 de kg de porumb boabe, 1000 de kg de floarea-soarelui, 8000 kg de sfeclă de zahăr, producțiile au crescut ajungînd în anul 1961 la peste 3.200 de kg de porumb boabe la ha, aproape 1800 de kg de floarea-soarelui și 29.000 de kg de sfeclă de zahăr la hectar.Cum a ajuns gospodăria colectivă la aceste producții?în primul rînd, a fost necesar să fie combătute unele deprinderi vechi care constituiau o greutate în aplicarea metodelor agrotehnice. în a- ceastă privință am avut sprijinul organizației de partid și al consiliului de conducere care au asigurat condițiile necesare pentru introducerea a- grotehnicii.O contribuție importantă la aceasta a adus-o învățămîn- tul agrozootehnic de masă. în 5 ani am pregătit în cadrul cursurilor un număr de 330 de colectiviști.Cu sprijinul consiliului de conducere am organizat din primul an un lot demonstrativ de 40 ha pentru porumb. Acest lot l-am îngrășat cu gunoiul ce fusese aruncat la marginea satului, administrînd

re a Marii Adunări Naționale.Doresc să exprim aici din toată inima hotărîrea mea și a colectiviștilor din Pechea de a munci neobosit pentru înfăptuirea hotărîrilor ce vor fi adoptate la sesiune.
Pavel Mudura 

din comuna Ioșia, 
Crișana)în gospodăria noastră ne-a demonstrat că în condițiile aplicării pe scară largă a celor mai avansate metode a- grotehnice, gospodăriile de stat dispun de mari posibilități pentru sporirea continuă a producției vegetale și animale și reduc prețul de cost al produselor pe care le obțin.Tocmai de aceea este inexplicabil cum de se poate ca o gospodărie de stat ea cea din Grabăț, regiunea Banat, care a obținut de la 188 de vaci o producție medie de 5.036 litri de lapte de fiecare vacă furajată, să se împace cu faptul că prețul de cost al unui litru de lapte este de aproape trei ori mai mare ca cel planificat. Din păcate, gospodării care produc cu un preț de cost ridicat sînt și în regiunea Crișana.Fiecare lucrător din gospodăriile agricole de stat trebuie să urmeze indicațiile conducerii partidului de a folosi experiența înaintată a unităților fruntașe în lupta pentru creșterea continuă a productivității muncii, îmbunătățirea metodelor de conducere și asigurarea unui volum cît mai mare de economii, astfel ca sporirea producției să aibă loc în condițiile reducerii sistematice a prețului de cost și a măririi rentabilității G.A.S.Am ascultat cu toată atenția și aprob cu căldură măsurile stabilite de recenta Plenară a C.C. al P.M.R. și prezentate aci de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej în legătură cu reorganizarea conducerii agriculturii. In activitatea de zi cu zi, noi am simțit că actuala formă de conducere pe plan regional a gospodăriilor de stat nu mai corespunde cerințelor. Trusturile regionale Gostat dispuneau de un aparat greoi, care nu era legat în mod nemijlocit de producție, nu cunoștea situația reală din gospodării, rezumîndu-se la a da dispoziții prin adrese și circulare. Controlul și îndrumarea se limitau la „vizite" din fuga mașinii.Consider că prin atragerea în conducerea trusturilor Gostat a cadrelor legate ne- mijloci: de procesul de producție, a oamenilor cu experiența in munca practică va putea fi mai larg răspinditâ și generalizata experiența G.A.S. fruntașe în organizarea muncii și a întregului proces de producție.

cîte 20 tone la hectar, l-am în- sămînțat la timpul optim cu sămînță bine aleasă din soiuri locale, asigurînd o densitate de 35.000 plante la hectar și l-am prășit de 3 ori. Astfel s-a obținut cu 600 kg mai mult porumb la hectar decît media pe gospodărie, fapt care a exercitat o mare influență asupra colectiviștilor. Din anul următor, gunoiul de grajd nu a mai fost a- runcat, iar metodele agrotehnice folosite pe lotul demonstrativ au fost extinse pe suprafețe tot mai mari.Și în ceea ce privește să- mînța de porumb dublu hibrid a existat la început o oarecare reținere la unii colectiviști. Dar lotul demonstrativ i-a convins de avantajele folosirii unor astfel de semințe, în anul 1961 de pe suprafața de 40 hectare cultivate cu hibridul dublu 306 am obținut aproape 5.000 kg de porumb boabe la hectar. Aceasta a făcut ca adunarea generală a co lectiviștilor să aprobe cu entuziasm măsurile propuse pen* tru ca în acest an de pe suprafața de 300 de hectare cultură neirigată să obținem 5000 kg de porumb boabe la hectar.Viața ne-a arătat că Inginerul agronom poate și trebuie să aducă o puternică contribuție la organizarea muncii șl a procesului de producție în gospodăria colectivă. Pe lîngă faptul că iau parte activă la elaborarea planului anual de producție și a bugetului de venituri și cheltuieli, ajut consiliul de conducere și la întocmirea planurilor de campanii. De asemenea, una din principalele preocupări ale mele este munca cu brigadierii.După 5 ani de muncă în gospodăria colectivă simt o deosebită satisfacție că, în măsura posibilităților mi-am adus contribuția la întărirea economi- co-organizatorică a gospodăriei colective, că pot astfel să răsplătesc măcar în parte grija pe care partidul clasei muncitoare mi-a arătat-o mie, ca și multor altor fii de muncitori și țărani, ajutîndu-mă să-mi însușesc o profesie frumoasă.Din Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej mi-am dat și mai bine seama de sarcinile mari ce revin gospodăriilor colective în sporirea continuă a producției agricole. Mă angajez să muncesc cu mai mult avînt pentru ca gospodăria noastră colectivă să obțină rezultate mai bune, să se întărească șl să se dezvolte continuu.



LUCRĂRILE SESIUNII EXTRAORDINARE A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Cuvîntul tov. Gheorghe Tudor

(directorul S. 
regiuneaVictoria deplină a locialis- mului în satele patriei noastre este rezultatul politicii leniniste a partidului nostru, a muncii perseverente desfășurate |de organele și organizațiile de partid, de organele de stat, de mecanizatorii din S.M.T. și de masa largă a colectiviștilor.Faptul că transformarea socialistă a agriculturii a fost însoțită de o sporire simțitoare a producției agricole se datorește și sprijinului acordat țărănimii de către clasa muncitoare, prin înzestrarea agriculturii cu un mare număr ide tractoare și mașini care au a- sigurat ridicarea gradului de mecanizare a lucrărilor agricole.Indeplinindu-șl rolul stabilit de partid și guvern, S.M.T. Ciulnița pe care o reprezint, își aduce din plin contribuția, alături de celelalte S.M.T.-uri din țară, la consolidarea eco- nomico-organizatorică a gospodăriilor colective, la obținerea uno; recolte mari la hectar.Avînd la dispoziție tot mai || multe mijloace mecanizate 

P S.M.T.-ul nostru a putut spori an de an volumul lucrărilor executate. In primăvara a- cestui an toate culturile de primăvară au fost însămînța- te cu mijloace mecanizate.Extinderea continuă a mecanizării lucrărilor agricole a dat posibilitatea gospodăriilor colective să-și organizeze mai bine munca, să-și planifice din timp lucrările și producția și £ă realizeze recolte din ce în ce mai mari.Comparativ cu anul 1959, producțiile medii obținute a- nul trecut de gospodăriile colective deservite de S.M.T.-ul nostru au sporit cu aproape 20 la sută la grîu, peste 40 la sută la porumb și 15 la sută la floarea-soarelui.In centrul atenției colectivului nostru de muncă a stat aplicarea în viață a idicațiilor date de partid prin efectuarea unor lucrări agricole de bună calitate. în acest scop am luat măsuri de permanentizare a brigăzilor de mecanizatori. In anul 1959, cu sprijinul comitetului raional de partid, am permanentizat 4 brigăzi de tractoare. La organizarea a- cestora ne-am îngrijit ca mecanizatorii să facă parte din gospodăriile agricole colective pe care le deservesc. Aceasta a făcut ca ei să muncească cu mai mult interes, să execute lucrări de calitate superioară și la timpul optim. In felul a- cesta gospodăriile colective deservite de brigăzile permanente au obținut producții cu 20—30 la sută mai mari de- cît celelalte gospodării. Lu- crînd pe aceleași suprafețe, mecanizatorii au avut posibilitatea să cunoască mai bine caracteristicile solului, reușind astfel să obțină o productivitate a muncii- mai înaltă. Brigăzile permanente au sporit productivitatea muncii cu
Cuvîntul tov. Vasile Roman
(președintele G.A. C. din comuna 
Drăgușeni, regiunea Maramureș)Vin din Țara Oașului, din Maramureș. Pentru cinstea ce mi s-a făcut ca eu, fiu de oșan, să calc pragul celui mai înalt sfat al țării, vă mulțumesc din toată inima. Că nu oricînd un țăran ca și mine, îmbrăcat în straie oșenești, putea intra în parlamentul țării. Numai astăzi sînt treburile rînduite așa, căci conduc muncitorii și țăranii, conduce scumpul nostru Partid Muncitoresc Romîn.Aduc cu mine din satele maramureșene salutul și mulțumirile țăranilor noștri pentru viața nouă ce o trăim, pentru ajutorul părintesc primit zi de zi din partea partidului și statului nostru.Azi e zi de sărbătoare pe tot cuprinsul frumoasei noastre țări și poate n-ar fi potrivit să mă uit înapoi și să-mi aduc aminte de viața de ieri a țăranilor din țara Oașului, dar prea a fost amară. Trudeam din greu pe pămînturi- le moșierești și chiaburești, iar răsplata era puținul mălai cu care nu puteai sătura gurile flămînde ale celor de acasă. Noi aveam pămînt puțin, iar oamenii luau calea pribegiei în căutare de lucru. Sărăcia și mizeria erau frate bun cu lipsa de cultură și cu tot felul de boli. Ele erau singura noastră avere. Aceste vremuri au apus pentru totdeauna. Sub conducerea partidului nostru, muncitorii și țăranii au sfărîmat lanțurile exploatării omului de către om și au pășit pe calea unei vieți libere și fericite. Uniți în același gînd și scop, muncitorii și țăranii au înfăptuit economia socialistă a scumpei noastre patrii.Astăzi pe meleagurile Oașului, ca și în întreaga țară, în- tîlnești la tot pasul realizările minunate ale regimului democrat-popular. Avem școli în fiecare sat și cătun, o școală medie în inima Țării Oașului. Din rîndurile oșenilor au ieșit ingineri și medici, care după terminarea studiilor s-au întors pe meleagurile natale. Satele noastre, unde a învins cauza socialismului, cunosc o puternică înflorire economică și culturală. Gospodăriile colective au adus belșug și fericire în casa fiecărui oșan.Vreau să vă înfățișez drumul străbătut de gospodăria

M. T. Ciulnița, 
București)peste 20 la sută, iar cîștigul mediu al mecanizatorilor a crescut simțitor.Bazîndu-ne pe experiența dobîndită am trecut Jn anul următor la permanentizarea tuturor brigăzilor, fapt care a contribuit la creșterea în continuare a producției la hectar în toate gospodăriile colective.Permanentizarea brigăzilor a avut ca rezultat și o mai bună folosire a parcului de mașini și tractoare în cele mai diverse operațiuni — de la în- sămînțări pînă la lucrările de recoltare, sau la efectuarea diferitelor transporturi.Datorită muncii politice desfășurate, precum și măsurilor tehnico-organizatorice luate stațiunea noastră a reușit ca an de an să-și depășească sarcinile de producție și să reducă prețul de cost. De pildă, prețul de cost a fost redus de la 117,15 lei pe hantru în 1959, la 48,62 lei în anul care a trecut, fiind cu 19 la sută mai mic decît cel planificat Am îndeplinit astfel cu 4 ani mai devreme sarcina trasată de Congresul al Ill-lea al P.M.R. privind reducerea prețului de cost al hectarului de arătură normală. Pe stațiune am realizat anul trecut, prin reducerea prețului de cost, economii în valoare de 1.232.313 lei. La aceasta a contribuit și faptul că, prin permanentizarea brigăzilor, au fost reduse simțitor cheltuielile de transport, deplasările în gol ale tractoarelor și mașinilor agricole etc.Angajamentele noastre pentru anul în .curs sînt și mai mobilizatoare. Colectivul nostru și-a propus să ajute gospodăriile colective să depășească producția planificată la hectar cu 100 de kg la grîu, 200 de kg la porumb, 100 de kg la floarea-soarelui și 1.000 de kg la sfecla de zahăr. Pentru aceasta vom da și o mai mare atenție calificării cadrelor, ridicînd pe toți mecanizatorii stațiunii noastre la nivelul mecanicilor agricoli fruntași.Ne exprimăm aprobarea deplină față de propunerile cu privire la reorganizarea conducerii agriculturii, cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej.Aplicarea acestor măsuri va determina o îmbunătățire radicală a activității tuturor organelor agricole și a S.M.T.- urilor; prin cadrele de specialiști ce vor fi redistribuite se va asigura o conducere mai operativă și mai calificată a agriculturii, deci și a stațiunilor de mașini și tractoare.Asigurăm Marea Adunare Națională că mecanizatorii, inginerii și tehnicienii din S.M.T. Ciulnița vor depune toate eforturile pentru întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor colective, pentru sporirea continuă a producției agricole. 

colectivă din Drăgușeni, înființată acum 10 ani, cîț și perspectivele ei de dezvoltare.Cum am început ? Ca și cei mai mulți, nu eram bogați. Animale, avem doar o vacă și trei cai. Tot fondul de bază nu trecea de 31.000 lei. Aveam însă neasemuite bogății în hărnicia colectiviștilor, în ajutorul pe care partidul și statul ni l-au dat zi de zi. Au lucrat oamenii cu tragere de inimă, că pentru ei lucrau. Ne-au venit în ajutor tractoarele S.M.T., au venit pe la noi ingineri care ne-au dezvăluit tainele pămîntului și recoltele au fost tot mai bogate decît înainte și la grîu, și la porumb, și la celelalte culturi.In dezvoltarea gospodăriei colective de mare folos ne-au fost creditele acordate de stat; o jumătate de milion de lei am primit pînă acum pentru cumpărări de animale și pentru construcții gospodărești. Avem acum animale multe și avem unde le adăposti. Numărul bovinelor a a- juns la 215 de bucăți, din care 115 vaci cu lapte, numărul oilor cu lînă fină la 950, al porcinelor la peste 200, din care 70 scroafe fătătoare.Noi nu mai lucrăm pămîn- tul cum îl lucrau moșii și strămoșii noștri. Am învățat agricultură așa cum scrie la carte. Citim multe cărți agrotehnice, participăm cu interes la cursurile agrozootehnice. Astăzi fiecare țăran colectivist din Drăgușeni știe ce-i acela asolament, știe cum se face iarovizarea, cunoaște cuvîntul științei într-o serie de lucrări ale pămîntului. Și acestea ne înlesnesc să obținem recolte mai bogate, să întărim tot mai mult gospodăria.Putem spune astăzi că sîn- tem bogați. Bogată ne e colectiva, iar din bogăția ei se naște și bunăstarea noastră. Avem în prezent un fond de bază de aproape 400.000 lei la suta de hectare. Aceasta ne permite ca an de an veniturile colectiviștilor să fie tot mai ridicate.Anul trecut, de pildă, colectiviștii noștri au primit pentru fiecare zi muncă produse și bani în valoare de 33 de lei.In satul nostru, Drăgușeni, nu peste multă vreme toate

casele vor fi noi. Numai în ultimii ani și-au construit case noi, arătoase și frumoasa, ca la oraș, peste 70 de colectiviști. Le-a dat mina s-o facă, au avut din ce, i-a ajutat și gospodăria colectivă.Gospodăria noastră colectivă a fost un important centru de atracție în munca dusă pentru încheierea colectivizării agriculturii. Pe la noi s-au perindat peste 1.000 de țărani întovărășiți și individuali din satele Oașului. Și au avut ce vedea : construcții gospodărești trainice și încăpătoare, animale de rasă bună și bine îngrijite, case frumoase în care s-au statornicit temeinic belșugul, bucuria și încrederea în viitor.Toți colectiviștii noștri au fost buni agitatori pentru colectivizarea agriculturii, pentru că le erau la îndemînă toate dovezile. Vorbind despre viața lor, ei zugrăveau în fața țăranilor tabloul vieții noi ce o vor trăi intrînd în gospodăria colectivă. Astăzi, întregul nostru raion, întreaga regiune, întreaga țară este cu agricultura colectivizată. E sărbătoarea întregului nostru popor muncitor, care a adăugat la șirul minunatelor sale cuceriri o nouă victorie socialistă — încheierea colectivizării agriculturii.Bunăstarea familiilor noastre își are izvorul în dezvol-
Cuvîntul tov. ing. Aurora Polgar
(din G. A. C. Mercina, regiunea Banat)Am ascultat cu multă atenție Rapoirtul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej la această sesiune în care sînt oglindite mărețele succese obținute de poporul nostru sub conducerea înțeleaptă a partidului în opera de construire a socialismului la sate. Ca inginer agronom îmi dau perfect de bine seama de munca și răspunderea ce revine specialiștilor pentru consolidarea economico-organizatorică a tuturor gospodăriilor colective, pentru creșterea producției agricole vegetale și animale.Permiteți-mi, tovarăși, să-mi exprim deplina adeziune cu hotărîrile partidului și guvernului cu privire la repartizarea cadrelor de specialiști în agricultură, acolo unde se hotărăște soarta producției. Mă folosesc de acest prilej pentru a exprima conducerii partidului și șutului nostru mulțumirile cele mai călduroase pentru grija deosebită pe care o poartă specialiștilor din «»- gricultură, pentru condițiile de muncă și viață ce ne sînt create. Personal voi căuta să răspund acestei griji și atenții prin munca mea de zi cu zi.Sînt și eu una din sutele de ingineri agronomi de pe plaiurile bănățene care la chemarea partidului am plecat să practic meseria ce mi-am ales-o, adică să muncesc într-o gospodărie colectivă. Fac parte din generația de ingineri agronomi care au absolvit facultatea în condițiile create de regimul nostru și sînt conștientă de faptul că numai într-un asemenea regim a putut să se împlinească visul meu, al unei simple fiice de miner. Pentru a răspunde la această grijă de care m-am bucurat, am cerut după absolvirea facultății, împreună cu soțul meu — tot inginer agronom — să muncim într-o unitate agricolă socialistă din raionul Oravița, raion de deal cu condiții grele de munca. După ce timp de 5 ani am lucrat pe teren, în ultimii 2 ani am lucrat la o școală profesională agricolă.Cînd am citit „Chemarea consfătuirii pe țara a fruntașilor din agricultură- am simțit puternic, ca și atîția colegi aflați pe la alte instituții, dorința de a munci permanent în gospodăriile colective. Mai ales, îmi doream o gospodărie căreia să-i pot deveni imediat de folos.La chemarea lansată de către partid am răspuns fără ezitare împreună cu alți 300 de ingineri agronomi din re- 
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tarea tot mai puternică a proprietății obștești, în creșterea continuă a producției agricole vegetale și animale. Iată de ce noi, muncind cît mal bine în prezent, sîntem cu gîndul și cu fapta spre viitor, așa cum ne învață partidul. Pe baza avîn- tului puternic al producției Se cereale, noi asigurăm creșterea numărului de animale și a producției acestora și dezvoltăm tot mal mult culturile de plante tehnice. Ne propunem ca în 1965 să avem la fiecare 100 ha teren agricol o încărcătură de 55 de taurine (din care 32 de vaci cu lapte), 22 de scroafe fătătoare, peste 200 de ovine cu lînă fină și 1.000 de păsări. Sporirea producției vegetale șl animale, vînzarea către stat a unor cantități tot mai mari de produsa agroalimentare va face ca veniturile bănești să se dubleze în 1965 față de 1962. In felul acesta se va mări continuu fondul de bază, care în 1965 va fi de peste 500.000 de lei la suta de hectare.Colectiviștii din Drăgușeni se angajează în fața conducerii partidului și statului să muncească cu hărnicie și conștiinciozitate pentru a întări tot mal mult gospodăria colectivă, să ajute cu toate puterile colectivele surori — mai tinere, să-și rînduiască de la început cu chibzuială treburile gospodărești.

giunea Banat, înțelegînd cît este de necesar ca inginerii agronomi să lucreze în gospodăriile colective. Cînd m-am decis să merg în gospodăria colectivă știam care-mi este datoria.Am ajuns în sat odată cu primăvara. Prima sarcină de răspundere am considerat-o realizarea la timp a campaniei de însămînțări, care a constituit pentru mine un examen serios dat în fața colectiviștilor. Am înțeles că de modul de organizare a muncii în cele mai mici amănunte, de folosirea fiecărei ore bune de lucru depinde succesul în- sămînțărilor. Colectiviștii au fost convinși de superioritatea seminței de porumb dublu hibrid, schimbînd cantitatea necesară pentru 200 ha. Noi am luat toate măsurile ca de pe această suprafață să obținem cîte 5.000 kg porumb boabe la hectar.In munca mea am fost tot timpul sprijinită de consiliul de conducere și de întreaga masă a colectiviștilor în frunte cu comuniștii.In Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej s-a analizat pe larg și problema asigurării bazei furajere, precum și posibilitățile pe pare le oferă culturile intercalate. în această direcție colectiviștii din gospodăria noastră au ceva experiență. In acest an am însă- mînțat cu dovlecl o suprafață de 100 ha din cele 400 ha cultivate cu porumb, iar pe 50 ha am semănat fasole în cultură intercalată.Conform planului care ni l-am propus vom asigura baza furajeră necesară animalelor, urmărind să creăm și o rezervă de furaje concentrate și grosiere. Imbinînd armonios toate ramurile de producție mă voi strădui ca împreună cu colectiviștii să aducem și gospodăria noastră în rîndul gospodăriilor colective fruntașe.Pentru a putea aplica cuceririle științei consider că trebuie ca noi inginerii agronomi să fim primii care să ne însușim în mod temeinic noi cunoștințe. S-au creat noi soiuri de plante și noi rase de animale. Ținînd seama de aceste lucruri aș vrea să fac o propunere. Cred că este bine pa noul organ de conducere al agriculturii care va lua ființă să studieze și să creeze formele și mijloacele eficace de ridicare continuă a cunoștințelor profesionale ale inginerilor agronomi

Tovarăși deputați și invitați ai Marii Adunări Naționale,Primăvara acestui an marchează un moment de importanță istorică în opera de construire a socialismului în patria noastră — încheierea colectivizării agriculturii, îndeplinirea cu aproape patru ani înainte de termen a sarcinii fundamentale trasate de Congresul al III-lea al P.M.R. în domeniul dezvoltării socialiste a agriculturii.A fost înscrisă astfel o nouă și măreață cucerire pe drumul de victorii al țării noastre spre desăvîrșirea construcției socialismului, spre comunism. Se deschide, un nou capitol în viața satului, a țărănimii. O dată cu înfăptuirea colectivizării, atît orașul cît și satul se dezvoltă impetuos, armonios în cadrul unei economii socialiste îu întregul ei.Acest eveniment conferă sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale un caracter solemn, propriu marilor sărbători din viața poporului nostru.Entuziasmul furtunos cu care a fost primit de toți parti- cipanții la sesiune Raportul tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, ilustrează încă o dată încrederea și dragostea nemărginită a poporului nostru pentru conducătorul său înțelept și ho- tărît,- Partidul Muncitoresc Romîn, atașamentul față de politica sa leninistă.Victoria socialismului la orașe și la sate, întărirea și dezvoltarea statului socialist, revoluția culturală, ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului, formarea omului nou, al epocii socialismului, iată monumente nepieritoare ale vremurilor ce le trăim, ridicate prin lupta clasei muncitoare, a poporului romîn, sub conducerea partidului, monumente despre care — reluînd cuvintele unui mare poet latin — putem spune că sînt mai trainice decît cele din bronz.întâmpinăm astfel ziua . de 1' Mai cu .succese de mare amploare, cu inima veselă, cu mîndrie pentru realizările de pînă acum, cu încredere în viitorul luminos al Romî- niei Socialiste. Și cînd vom intona „Internaționala" ne vom gîndi cu bucurie că țelurile la înfăptuirea cărora cheamă cuvintele înaripate ale mărețului imn, au devenit în țara noastră realitate, că uriașele succese ale U.R.S.S., ale întregului lagăr socialist sînt ca o chemare către proletariatul, către oa- menii muncii din țările capi-* taliste, pentru victoria socialismului și a păcii.Tovarăși,înfăptuirea colectivizării a- griculturii înseamnă, pe de o parte, încheierea unei perioade de adinei transformări în viața țărănimii, în toate laturile principale ale vieții aocial-economice a satului, care au culminat cu trecerea, pe baza convingerii, a micilor proprietari individuali de pămînt la forme noi, superioare, de organizare a proprietății și muncii, iar pe de altă parte — începutul unei noi perioade în dezvoltarea agriculturii.Cei treisprezece ani care au trecut de la memorabila plenară a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn din martie 1949 au fost ani de muncă intensă, multilaterală, perseverentă pentru a îndruma și a atrage milioanele de gospodării țărănești pe făgașul relațiilor de producție socialiste.Partidul Muncitoresc Romîn a rezolvat problemele complexe ale transformării socialiste a satului pe baza în
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vățăturii marxist-leniniste, a genialului plan cooperatist al lui Lenin, inspirîndu-se din nesecatul tezaur al experienței P.C.U.S. și acumulînd la rîndul său o bogată experiență în cunoașterea și folosirea legilor generale ale revoluției și construcției socialiste, întruchipată în politica partidului și statului nostru. Datorită caracterului creator al politicii sale, partidul, pe baza unei profunde analize a situației concrete din țara noastră, a elaborat soluții corespunzătoare, care au dus la creșterea producției agricole vegetale și animale concomitent cu transformarea socialistă a agriculturii.Aplicînd cu consecvență principiul leninist al liberului consimțămînt, partidul și guvernul au desfășurat o largă și multilaterală muncă de convingere a țărănimii. Trebuie subliniat rolul avut în țara noastră de întovărășirile agricole care au ajutat milioanelor de țărani să se convingă prin propria experiență de avantajele muncii în comun, cu mijloace mecanizate, pe mari suprafețe, contribuind la educarea lor în spiritul producției socialiste, pregătindu-i în vederea trecerii la gospodăria agricolă colectivă.O mare grijă a fost acordată consolidării economico- organizatorice, dezvoltării gospodăriilor colective ce se formau, țJentru ca — prin rezultatele obținute — ele să constituie un exemplu convingător, să exercite o atracție crescîndă asupra țăranilor cu gospodării individuale și întovărășiți. Dacă adăugăm la acestea activitatea educa- tiv-culturală desfășurată la sate — lichidarea analfabetismului, construirea a sute de cămine culturale, cursurile agro-zootehnice de masă, ziarele, broșurile, cărțile, filmele și altele — ne putem da seama de amploarea muncii depuse pentru a convinge țărănimea asupra avantajelor gospodăriei colective.In același timp partidul și statul au aplicat principiul leninist al cointeresării materiale, au folosit cu multă eficiență pîrghii economice corespunzătoare caracteristicilor gospodăriilor colective, mari producătoare de marfă.Ca urmare, procesul colectivizării a fost însoțit de creșterea producției vegetale, a șeptelului, a fondului central de produse agricole al statului și îmbunătățirea aprovi-. zionării populației.Creșterea producției agricole a permis industriei alimentare să-și sporească producția în 1961 cu peste 50 la sută față da 1955 și comerțului socialist să vîndă populației cantități tot mai mari de produse alimentare. In comparația cu anul 1955, in 1961 s-au înregistrat, de exemplu, următoarele creșteri de vînzări la o serie de produse alimentare principale: 28 la sută la paste făinoase, 81 la sută la conserve de legume, 51 la sută la carne, 75 la sută la preparate de came, 48 la sută la untură și 74 la sută la ulei vegetal, 80 la sută la lapte și 90 la sută la brîn- zeturi, 30 la sută la zahăr și 70 la sută la produse zaharoase ; în fine, nu este lipsită de interes nici creșterea cu 60 la sută la vînzările de vin și cu 45 la sută la cele de bere.Politica de transformare socialistă a agriculturii a cuprins în mod multilateral laturile esențiale ale vieții social- economice a satului, însumînd într-un complex unitar problemele dezvoltării forțelor de producție, ale creării și dezvoltării relațiilor de producție socialiste, ale ridicării nivelului cultural, politic și ideolo

gic, ale educației; îndreptîn- du-le cu fermitate și siguranță spre victoria deplină și definitivă a socialismului în agricultură.Așa cum a subliniat tovarășul Gheorghiu-Dej în expunerea sa, chezășia avîntului neîncetat al economiei noastre, a înzestrării tuturor ramurilor de producție cu tehnica modernă, a perfecționării neîncetate a relațiilor de producție socialiste la orașe și sate, o constituie dezvoltarea bazei tehnico-materiale, politica de industrializare socialistă a țăriiînzestrarea agriculturii cu mijloace de producție mecanizate, furnizarea de îngrășăminte chimice în cantități ce cresc rapid, an de an, sînt rod al politicii de industrializare socialistă și în același timp expresie a întăririi necontenite a alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea colectivistă — temelia de granit a statului și orînduirii noastre.Un însemnat factor care stimulează creșterea continuă a producției agricole, consolidarea și dezvoltarea multilaterală a gospodăriilor colective, îl constituie relațiile economice, de schimb, cu statul. Datorită caracterului lor planificat, ele reprezintă în același timp un însemnat sprijin în organizarea gospodărească a producției și repartizarea rațională a produselor în vederea creșterii continue a cantităților vîndute statului, sporirii averii obștești și ridicării pe această bază a veniturilor în gospodăriile colective.Acest sistem de relații asigură gospodăriilor colective o piață de desfacere a produselor agricole în condiții avantajoase, statul furnizîndu-le totodată atît mijloacele ds producție cît și mijloacele de consum necesare dezvoltării lor economice și ridicării nivelului de trai al colectiviștilor.Pregătindu-se în mod treptat — încă din 1953 — înlocuirea cotelor obligatorii cu relații pe baze comerciale, s-a trecut în 1956 la desființarea cotelor, sporind considerabil volumul contractărilor ca instrument principal al relațiilor planificate, de schimb, între oraș și sat, ca mijloc de stimulare a formării și dezvoltării gospodăriilor agricole colective.Influența pozitivă a sistemului de contractări este viu ilustrată de creșterea continuă a cantităților de produse livrate întreprinderilor producă, toare de bunuri de consum.Un exemplu concludent îl constituie îndeplinirea hotărî- rilor plenarei C.C. al P.M.R. din 1958 care a prevăzut măsurile de creștere a producției de sfeclă de zahăr și floarea- soarelui în vederea eliminării importului de zahăr și ulei: din importatoare, țara noastră a devenit exportatoare de zahăr și ulei.Măsurile stimulatorii prevăzute de plenară au dus la creșterea producției de sfeclă de zahăr care s-a dovedit a fi o cultură deosebit de avantajoasă pentru gospodăriile a- gricole colective.Iată cum au evoluat cantitățile de sfeclă de zahăr și sumele încasate din predarea lor de către gospodăriile agricole colective:— în 1958 ele au predat 315.000 tone, încasînd 157 milioane lei ;— în 1959, după măsurile luate de plenară, 1.346.000 tone, primind 673 milioane lei ;— în 1961, circa 2 milioane tone pentru care au încasat un miliard de lei.In 1962 totalitatea producției de sfeclă de zahăr — planificată la 2.400.000 tone — va fi livrată da gospodăriile a- gricole colective ceea ce le va aduce venituri de circa un miliard două sute milioane lei.Trecerea la folosirea sistemului de contractări a stimulat și creșterea producției de semințe de floarea-soarelui atît prin sporirea suprafețelor cultivate cît și a producției la hectar. In perioada anilor 1959-1961 producția totală de semințe a sporit cu 75—90 la sută față de anul 1958, gospodăriile colective livrînd în 1961 circa 60 la sută din totalul cantităților intrate în fondul central al statului.Au crescut și cantitățile de tutun predate de gospodăriile colective și implicit veniturile lor. Dacă în 1958 ele au vîn- dut statului pe bază de contracte 900 tone tutun, încasînd circa 10 milioane lei, în 1961 au livrat 13 mii tone tutun încasînd 143 milioane lei, iar în 1962 vor asigura întregul necesar, de 32 mii tone, în valoare de peste 350 milioane lei. De asemenea, în 1962, gospodăriile agricole colective vor asigura în întregime fondul de stat la in și cînepă, urmînd a primi circa 160 milioane lei — față de 67 milioane în 1960.Creșteri însemnate ale livrărilor prin contractări se înregistrează și la produse animale. Astfel, la lapte intrările totale la fondul central au fost în 1961 de 2,2 ori mai mari decît în 1955, cele pe bază de contract sporind de 2,6 ori. Producția de came tăiată a fost în 1961 cu 30 la sută mai mare decît în 1957, cres- cind substanțial cantitățile contractate cu gospodăriile colective care au furnizat animale în valoare de 340 milioane lei față de 35 milioane în 1956.

în mod deosebit au aresewt livrările totale și pe bază de contract la lînă ; în 1961 ele au fost, pe total, cu 70 la sută mai mari decît în 1955, livrările contractuale fiind de 10 ori mai mari. Corespunzător creșterii cantităților livrate și mai ales a sorturilor fine și semifine, gospodăriile colective și-au sporit încasările de la 16 milioane lei în 1956, la 181 milioane lei în 1961, urmînd ca în 1962 ele să atingă cifra de 250 milioane lei.Contractele au un rol tot mai însemnat și în cumpărarea cerealelor; în 1961, pe a- ceastă cale a fost furnizată statului circa o treime din totalul intrărilor de cereale.în sistemul contractărilor au fost cuprinse și alte numeroase produse agricole : cartofi, fructe, legume, plante medicinale etc.Extinderea și folosirea largă a contractelor ca metodă fundamentală în relațiile economice cu țărănimea s-a dovedit pe deplin justificată, a- ducînd o însemnată contribuție la înfăptuirea politicii de transformare socialistă a agriculturii, la creșterea producției agricole vegetale și animale.Acestor măsuri trebuie să 11 se adauge investițiile de 23 miliarde lei făcute de stat în agricultură în ultimii 12 ani, creșterea puternică a mijloacelor mecanizate de care dispun stațiunile de mașini și tractoare, creditele • însemnate acordate pentru dezvoltarea fondurilor productive ale gospodăriilor colective, asistența tehnică prin cadre de specialiști, pentru a avea o imagine a complexității măsurilor luate și duse la îndeplinire, măsuri al căror succes desăvîrșit a confirmat justețea lor.Tovarăși,Victoria relațiilor socialiste la sate, condițiile noi, superioare, caracteristice unei a- griculturi formate în mod co- vîrșitor din mari gospodării socialiste — de stat și colectiviste — au făcut necesare măsuri corespunzătoare de ridicare la un nivel superior a sistemului de conducere și planificare a agriculturii.Acestor noi condiții le corespunde programul vast de măsuri preconizat de partid, care constituie o dezvoltare și completare necesară a hotărî- rilor Congresului al III-lea al P.M.R. odată cu îndeplinirea înainte de termen a unei sarcini fundamentale prevăzute de Congres. Acest program este rezultatul unei îndelungate munci de studiere, de a- naliză profundă, multilaterală a realităților agriculturii noastre, inițiată și condusă di-* rect de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Măsurile propuse corespund întru totul sarcinilor actuale ce se ridică în domeniul agriculturii pentru continua întărire economică-organizatorică a gospodăriilor agricole colec- tive, folosirea cît mai eficientă a pămîntului și a mașinilor, sporirea randamentelor în sectorul vegetal și cel zootehnic, realizarea unui belșug de produse agro-alimentare.* De însemnătate excepțională sînt propunerile cu privire la reorganizarea conducerii agriculturii. înființarea Consiliului Superior al Agriculturii, a consiliilor agricole regionale și raionale, constituie corespondentul organizatoric al etapei actuale de dezvoltare a a- griculturii din țara noastră.Prin modul de organizare și de lucru, Consiliul Superior al- Agriculturii, Consiliile agricole regionale și raionale — în componența cărora vor intra mii de specialiști dintre cei mai valoroși din agricultura noastră — directori ai gospodăriilor agricole de stat și al stațiunilor de mașini și tractoare, președinți ai gospodăriilor colective și fruntași în producția agricolă, oameni de știință cu înaltă pregătire și experiență, activiști de partid și de stat — vor fi legate nemijlocit de problemele concrete ale producției, pe care le vor putea rezolva cu competență și operativitate.Astfel se va asigura cea mai deplină punere în valoare a posibilităților ce le oferă marile gospodării agricole socialiste, introducerea și extinderea pe scară largă a științei și tehnicii moderne în agricultură, practicarea consecventă a unei agriculturi intensive, cu producție vegetală și animală tot mai mare.Un loc important în activitatea Consiliilor agricole trebuie să-1 ocupe îndrumarea gospodăriilor colective în vederea folosirii cît mai judicioase a fondurilor de investiții, o- nentării lor în primul rînd spre construcțiile productive cele mai necesare.De mare însemnătate este în această privință elaborarea unor normative și proiecte-tip, diferențiate în funcție de condiții geografice, care să asigure utilizarea pe scară largă a materialelor locale pentru construirea de grajduri, crescătorii de animale, saivane, depozite ieftine, trainice și care să permită în același timp introducerea treptată a mecanizării muncilor principale.Sîntem convinși că noile organe de conducere ale agriculturii vor fi la înălțimea cerințelor și așteptărilor, vor înde-
(Continuare tn pag, a 4-a)



LUCRĂRILE SESIUNII EXTRAORDINARE A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a 3-a)plini cu succes sarcinile de mare onoare și răspundere încredințate de partid și stat.Dezvoltarea agriculturii socialiste necesită un număr tot mai mare de ingineri agronomi, zootehnicieni, mecanizatori, medici veterinari cu o înaltă calificare, ridicarea nivelului de cunoștințe agrozootehnice al țărănimii colectivizate.Problema asigurării cu cadrele necesare a fost abordată cu energie și profunzime, luîn- du-se măsuri corespunzătoare datorită cărora, încă în acest an, în fiecare gospodărie colectivă va lucra cel puțin un specialist cu pregătire superioară.Pe baza programului detaliat de pregătire a cadrelor calificate se va ajunge ca în 1970 agricultura noastră să atingă un nivel înalt de înzestrare cu cadre de specialitate.Specialiștilor care lucrează în agricultură li se creează condiții favorabile, stimulatorii care vădesc grija și prețuirea ce li se acordă.La rîndul lor, agronomii, zootehnicienii, medicii veterinari au datoria să fie reprezentanți demni ai științei și tehnicii agricole avansate, să-și aducă din plin aportul la răspîndirea cunoștințelor agrozootehnice în rîndul masei largi de țărani colectiviști, să fie militanți hotărîți și competenți pentru obținerea de înalte randamente în producția vegetală și animală.Fără îndoială că, însuflețiți de patriotism fierbinte, de dragoste pentru meseria pe care o practică, ei vor aduce o contribuție însemnată în consolidarea și dezvoltarea gospodăriilor colective, vor cîștiga încrederea și stima țăranilor colectiviști.In fața agriculturii noastre socialiste se deschid perspective din cele mai minunate. Sprijinindu-se pe industria noastră în plin avînt, pe ajutorul frățesc al clasei muncitoare, avînd largi posibilități de folosire a celor mai noi cuceriri ale tehnicii și științei, agricultura va da producții tot mai mari și își va snarl contribuția la înflorirea economiei naționale și creșterea nivelului de trai al poporului.Politica de înzestrare tehnică a agriculturii va fi cco- tinuată cu energie, ca o condiție fundamentală a avîntului și ridicărij ei la nivelul sarcinilor de desăvîrșire a construcției socialiste.In noile condiții crește și însemnătatea politicii de contractări ca factor stimulator al dezvoltării economice multilaterale, folosirii cit mai depline a marilor rezerve de care dispun gospodăriile colective cît și a posibilităților de producție ce le au gospodăriile personale ale colectiviștilor.Un rol tot mai important . în relațiile cu gospodăriile agricole colective revine contractelor de durată, încheiate pe perioade de 2—3 și mai mulți ani.Politica de contractări a statului stimulează gospodăriile colective în dezvoltarea tuturor ramurilor de producție vegetală și animală, corespunzător condițiilor pedoclimatice.Acordînd în conțin ..are o atenție deosebită producției de cereale — ramură hotărâtoare a producției agricole — sfaturile populare, organele agricole și de contractare, conducerile gospodăriilor colective trebuie să se preocupe permanent de punerea în valoare a tuturor posibilităților de creștere a producției legumicole și pomi-viticole, de sporirea numărului de animale proprietate obștească și realizarea unor indici ridicați de producție la carne, lapte,

Cuvîntul tov. loan Kirr
(președintele G. A. C. Apoldul de Sus, 

regiunea Hunedoara)Sînt foarte bucuros că am cinstea să particip la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, ca reprezentant al colectiviștilor din comuna Apoldul de Sus, regiunea Hunedoara.La plecare, tovarășii mei de muncă m-au rugat să transmit conducerii partidului nostru drag, tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, mulțumirea și recunoștința pentru ajutorul și îndrumările prețioase pe care le primim zi de zi.Am ascultat cu mare atenție Raportul prezentat în a- ceastă sesiune în care s-au ridicat multe probleme de importanță deosebită pentru dezvoltarea agriculturii noastre socialiste.Ca invitat la această sesiune istorică susțin cu toată hotă- rîrea măsurile prevăzute în Raport pentru îmbunătățirea conducerii agriculturii și sînt convins că aplicarea lor va duce la creșterea producției agricole, vegetale și animale, la întărirea economico-orga- 

lînă și alte produse animaliere.Agricultura noastră socialistă are mari posibilități pentru ca, sporind în măsură însemnată cantitățile de produse vegetale și animale livrate industriei, să asigure creșterea puternică a producției bunurilor de consum alimentare și nealimentare necesare unei vieți tot mai îmbelșugate la orașe și sate.Stimați tovarăși deputați și invitați.Slujirea intereselor poporului, bunăstarea și fericirea sa constituie rațiunea supremă a luptei partidului, a întregii activități a statului socialist.Transformările prin care trece țara noastră schimbă viața orașelor, schimbă viața satelor.Crește consumul de bunuri materiale, se ridică zeci de mii de locuințe, numeroase școli și institute de învăță- mînt, cinematografe și teatre, case de cultură, stadioane, policlinici și case de odihnă. Clădim un oraș nou, modern, luminos. Pe drumul înnoirilor a pornit și satul, în care pătrund tot mai larg enerja electrică, tehnica avansată, știința, cultura; au apus pentru totdeauna vremurile întunecate ale robiei și asupririi burghezo-moșierești, ale mizeriei și analfabetismului.Satul sumbru în care au trăit „Ion' al luj Laviu Re- breanu sau „Moromeții* lui Marin Preda a rămas de domeniul amintirilor. Urmașii lui Ion și ai bătrânului Mo- romete muncesc astăzi laolaltă, ca țărani colectiviști, fău- rindu-și o viață nouă. îmbelșugată în care nici bătrî- nețea nu mai constituie o sursă de griji, necazuri și umilinți.In satul socialist se formează o țărănime nouă, cu mentalitate și gîndire avansată, din mijlocul căreia se ridică eroi ai muncii socialiste, președinți de gospodării ri- cepuți, colectiviști fruntași, cunoscuți și onorați în întreaga țară.Se schimbă și condițiile de viață ale colectiviștilor. Locul vechilor bordeie și cocioabe este luat de case trainice, aspectuoase, luminoase. Privind în perspectiva anilor ce vin, trebuie să ne gîndim, încă de pe acum, că satul socialist tinde ca în mod treptat să se apropie de nivelul orașului. Desigur este vorba de o apropiere sub aspectul condițiilor de viață și nici de cum de o apropiere în spațiu așa cum o înțeleg unii cetățeni care își construiesc case de-a lungul șoselelor in a- propierea orașelor.Prin prisma aceste* perspective. organele de arixitec- turi, sistematizare și coo sirucții ale sfaturilor populare. C.S.C.A-S.. trebuie sâ studieze problemele dezvoltării de viitor a satului și să elaboreze proiecte de construcții, schițe-model de sistematizare a localităților rurale, pe baza cărora să se asigure folosirea rațională a Ito- riului, aspectul armonios, estetic al construcțiilor, confortul locuințelor, caracteristice vieții noi, socialiste.Raportul tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej dă un tablou viu, însuflețitor, al perspectivelor minunate ce se deschid agriculturii noastre socialiste, indică cu claritate sarcinile ce ne stau în față, căile de înfăptuire a unui nou și puternic avînt al agriculturii.Țin să-mi expzim, ca și tovarășii care au luat cuvîntul anterior, deplina aprobare față de măsurile propuse dezbaterii în sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, convingerea că strînși uniți în jurul partidului, Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, clasa muncitoare, țărănimea colectivistă, intelectualitatea, desfășurînd întregul elan, energia și capacitatea creatoare ce le sînt caracteristice, vor înfăptui cu deplin succes noile sarcini cerute de avîntul general al economiei și culturii socialiste din patria noastră. (Cuvântarea a fost subliniată cu puternice aplauze).

nizatorică a gospodăriilor colective.Tovarăși,în comuna noastră gospodăria colectivă a fost înființată acum 12 ani. De atunci gospodăria s-a dezvoltat continuu ajungînd încă din anul trecut să cuprindă pe toți țăranii muncitori din sat. As- cultînd îndrumările și cuvîntul înțelept al partidului ne-am unit laolaltă pămîntu- rile; trăim și muncim împreună.La început am avut unele greutăți. Dar cu ajutorul organizației de partid, a organelor raionale și regionale de partid, al sfatului popular le-am biruit și acum ne bucurăm de rezultatele frumoase, de o viață îmbelșugată, fericită.Cînd am pornit pe drumul agriculturii socialiste aveam un fond de bază de circa 140.000 lei. Acum, fondul de bază depășește trei milioane lei, iar în 1965 va ajunge la șapte milioane lei

In cuvîntul meu mi-am propus să vorbesc despre creșterea animalelor și cultivarea viței de vie care sînt ocupații vechi și principale în comune noastră.Ținînd seama de indicațiile date de partid și guvern am cumpărat vaci și tineret bovin din credite primite de la stat, din fonduri proprii și am reținut pentru prăsilă tineretul bovin al gospodăriei. Așa am ajuns ca să avem în prezent un efectiv de 247 bovine, din care 104 vaci și juninci, precum șl 1.461 oi de rasă tigaie.Pînă la sfîrșitul acestui an vom avea un efectiv de 380 bovine, iar în anul 1965 vom dispune de 500 vite mari din care 300 vaci de mare productivitate, realizîndu-se o încărcătură de 60 bovine la suta de hectare, din care 30 vaci și juninci montate. De asemenea vom avea un număr de oi care să asigure o încărcătură de 200 capete la suta de hectare.In creșterea animalelor a- plicăm pe scară tot mai largă metode zootehnice înaintate, administrăm o furajare rațională vacilor, in funcție de greutatea și producția de lapte. De asemenea, am luat măsuri de permanentizarea îngrijitorilor și de cointeresarea lor in sporirea producției de lapte. Toate acestea au avut ca rezultat creșterea producției de lapte și a veniturilor gospodăriei. în anul trecut producția de lapte pe cap de vacă furajată a fost de 2.750 litri, față de 2.400 cît era planificat La începutul acestui an am adresa: tuturor gospodăriilor colective din regiunea Hunedoara o chemare in care ne-am angajat să realizăm pînă la sfîrșitul anului cel puțin 3.000 litri lapte pe cap de vacă furajată.In acest an veniturile pro
Cuvîntul tov. Iulian Drăcea
Rector al Institutului agronomic

Timișoara
In aceste momente, cînd avem în față bilanțul istoricelor realizări și tabloul luminos al agriculturii de mîi- ne încerc un înalt sentiment de emoție și de recunoștință față de partidul nostru pentru tot ceea ce a realizat, pentru toi ceea ce se străduiește să realizeze pentru fericirea oamenilor dm patria noastră.Din Rapcruti prezenta: de tovarășu. Gheergbe Guturgh-U- Dej *= desprm» roM «=> portant pe eare-1 au din agricultură. prmr** ș> încrederea deosebită ce se *- cordă acestora ce către conducerea partidului și a statului nostru.Dacă ne gîndim ce loc ocupa agricultura în preocupările regimului burghezo-mo- șieresc și ce poziție socială lipsită de demnitate avea inginerul agronom de altădată — vechilul moșierilor — apoi, cu justificata emoție și cu legitimă mîndrie subliniem atenția și prețuirea ce se acordă astăzi agriculturii și specialiștilor ei.Pentru a fi vrednici de a- ceastă prețuire, trebuie să-i răspundem cu prețul integral, nelimitat al întregii noastre capacități de muncă.Partidul nostru, cunoscînd profund factorii determinant ai dezvoltării agriculturii a pus un accent deosebit pe formarea de cadre de specialitate. Din inițiativa partidului a fost înființat imediat după instaurarea regimului democrat popular Institutul agronomic din Timișoara, în numele căruia am deosebita cinste să vorbesc.Pe linia pregătirii cadrelor superioare, Institutul agronomic din Timișoara, în cei 17 ani de activitate, a dat a- griculturii socialiste 2009 ingineri agronomi și zooteh- niști, iar în prezent are în pregătire peste 1.000 studențt Absolvenții noștri își desfășoară activitatea în toate regiunile țării și cea mai mare parte se bucură de a- preciere unanimă a muncii pe care o depun.Condițiile create de partid Institutului nostru au permis pătrunderea unui spirit nou în procesul de pregătire al studenților. S-au depus străduințe pentru o bună pregătire a acestora pentru ca ei să poată răspunde pe de o parte exigenței agriculturii științifice, iar pe de altă parte să aducă o contribuție importantă în rezolvarea sarcinilor sociale ale satului colectivizat.Cu toate eforturile depuse pentru pregătirea specialiștilor și pentru rezolvarea problemelor vitale ale agriculturii, considerăm că n-am utilizat toate condițiile create și nici toate forțele noastre la nivelul sarcinilor cercetării științifice.Ascultînd Raportul prezentat aici, îmi dau seama că este necesar să ne îmbunătățim stilul de muncă. Așa cum s-a arătat, profilul ac

venite din sectorul zootehnic vor atinge cifra de peste 700.000 lei.Asigurăm an de an o bază furajeră corespunzătoare care ne permite să dezvoltăm continuu acest sector.Tovarăși,în comuna Apoldul de Sus cultivarea viței de vie are o veche tradiție. Avem viticultori harnici și pricepuți. în condițiile agriculturii socialiste posibilitățile de dezvoltare a acestui sector sînt cu totul altele față de atunci cînd fiecare își lucra pămîntul individual Alături de cele 35 de ha plantate cu viță de vie ce se găsesc pe rod, am rezervat 13 ha pentru pepinieră. Acestei ocupații i-am acordat și-i vom acorda și în viitor o atenție deosebită. In prezent avem gata pentru plantat și apoi pentru valorificat 1.709.000 de butași viță de vie numai din soiuri de struguri de masă de la care vom obține un venit de peste 1.800.000 de lei. Vreau să arăt că pentru calitatea viței altoite, în cadrul Expoziției internaționale horticole de Ia Erfurt la care am participat, am primit o medalie de aur și una de argintIn numele colectiviștilor care m-au delegat să-i reprezint la această sesiune, mă angajez in fața partidului nostru iubit, să lupt, împreună cu toți colectiviștii, cu forțe sporite pentru a înfăptui cu cinste sarcinile ce ne stau în față.Ne vom strădui, dragi tovarăși. ca de pe ogoarele noastre unite să realizăm produse mai multe și mai bune, să folosim mai chibzuit pămîntul, să aplicăm regulile științei a- grotehnice, să creștem mai multe animale, să dezvoltăm avuția obștească pentru înflorirea continuă a vieții noastre noi, a patriei socialiste.

tual al învățămlntulul superior agronomic nu asigură intrutotul formarea unor specialiști care să corespundă modului de folosire a lor fa producție, sarcinilor multiple ale gospodăriilor eotertire. Așa bunăoară, nginerul agronom are încă tasufîoeita cunoștințe de mer.ar-.rare. deș: in practică faerează ea tec =ai Htorie șc rx diferise =a- șjti ajrrnue: /grieri reo-
toe de raya derfî tor; mgzreru; bcrtieu*tcr ss are suficiente cunoștințe Cto- tehnice și de mecanizare; inginerul zootehnist nu are suficiente cunoștințe de agrofîto- tehnie, iar medicul veterinar nu are suficiente cunoștințe de zootehnie. Este necesar ca inginerul agronom și medicul veterinar să aibă o pregătire multilaterală pentru ca împreună să poată deservi sectoarele de producție necesară și animală în întregime.Cred că durata de școlarizare de cinci ani și jumătate pentru cadrele superioare este prea lungă, și nu a adus nici o îmbunătățire simțitoare în pregătirea studenților, în schimb a făcut-o mai costisitoare. Este justă propunerea de a se studia reducerea duratei de școlarizare la 5 ani, timp în care printr-un pian de învățământ judicios întocmit se poate asigura o temeinică pregătire studenților noștri.Planurile de învățămînt au suferit multiple îmbunătățiri, dar încă nu asigură o pregătire la nivelul cerințelor pentru că pe de o parte s-au modificat la intervale prea scurte de timp, iar pe de altă parte prevăd un număr mic de ore de lucrări practice pentru unele discipline importante. Raportul dintre orele teoretice și practice a fost foarte variabil în ultimii ani și nici în prezent nu este la nivelul cerințelor actuale. Ar fi mai corespunzător ca cel puțin 40 la sută din numărul orelor să fie de curs și 60 la sută de lucrări practice și practică în producție. Lucrările practice și practica în producție organizate în spiritul celor indicate de Raport vor contribui la formarea deprinderilor practice, a siguranței și orientării rapide în producție.în vederea pregătirii practice în condițiile din producție, ar fi potrivită o practică anuală de 5-6 săptămîni și o practică de conducere de 6—7 luni, în ultimul semestru de studii, cînd studenții au parcurs toate disciplinele de profil și cînd ei pot înțelege mai bine și în ansamblu organizarea și desfășurarea procesului de producție.In prezent institutele agronomice sînt subordonate Ministerului Invățămîntului și Culturii și Ministerului Agri

culturii. Dubla subordonare nu s-a dovedit favorabilă activității acestor institute. Așa cum se prevede în proiectul de lege pe care-1 discutăm, institutele agronomice urmează să fie subordonate numai Ministerului învăță- mîntului'și Culturii. Sînt convins că sub conducerea și îndrumarea acestui minister vor fi create cadrele necesare a- griculturii așa cum sînt create și cadrele necesare industriei.Convins fiind că aplicarea în practică a propunerilor
Cuvîntul tov. Ludovic Molnar

(președintele G.A.C. Sfnpaul, 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară)Tovarăși deputați și invitați,Creșterea animalelor este ' un nesecat izvor de bogăție pentru gospodăria colectivă. Despre acest lucru grăiesc cu tărie și rezultatele obținute de gospodăria noastră din Sînpaui. Anul trecut, din totalul veniturilor bănești, care s-au ridicat la 1.200.000 lei, mai bine de 50 la sută au provenit din sectorul creșterii animalelor.Insă, acest izvor de bogăție nu vine de la sine, ci din munca și priceperea noastră de a folosi toate mijloacele de care dispunem. O zicală populară spune că : „Laptele stă pe limba vacii". Noi ne-am convins de acest lucru și am înțeles că numai printr-o bună îngrijire și furajare a animalelor putem obține de la ele producții mari de lapte, carne și lînă.Gospodăria noastră colectivă dispune de condiții minunate pentru furajarea animalelor. Avem întinse suprafețe de pășuni naturale care reprezintă o mare bogăție. Aceasta deoarece pășunea a- sigurâ animalele 5—6 luni pe an ieftin și hrănitor 1 dă posibilitatea .* =ari cantități de și lină la un preț redus.După unificarea celor patru gospodării colective din co- —r»_i noastră, suprafața de P*Frii a crescut la 1.427 de hx <far fa zeeiari tirr.p a sporii și =ăr=2 irriaVtar. Astfaf him L3» bo-fc ctre +49 TTri St A?iefcr ▼> crișm fa v±xr p 

■ timp de cu cel mai nutreț și ne să obținem lapte, carne

Salutul pionierilor
E mare sărbătoare-n toată țara... 
Și not, copii-lntregutul popor. 
Ne bucurăm acum de primăvara 
Socialismului biruitor.

Cu gind curat ca an izvor de munte 
Slăvim Partidul cu acest prilej
Și Comitetul său Central in trunte Cu dumneavoastră, scump tovarăș Dej !

Ciocan de aur, seceră de soare 
Deschis-au drum acestei primăveri. 
Marelui stat al țării muncitoare 
Un cald salut voios de pionieri I

E atit de larg, că seamănă cu marea 
Pămintul țării colectivizat,
Vă mulțumim c-ați netezit cărarea 
Spre viitor — și l-ați apropiat !
Dar viitorul știm că nu ne-așteaptă 
Pe nemuncite, nu ne iese-n drum 
E pragul școlii către el o treaptă 
Pe care zilnic o suim acum.

Așa cum la porumb și voi veți trece 
In catalogul cimpului „Cinci mii" 
Si noi munci-vom pentru „nouă, zece" 
La școală azi, iar mîine pe cîmpii.

________________________________________________________________________________

Din cer nu pică plinea mură-n gură — 
In cer zbura-vom noi — cosmonauțl I 
Dar pe pămint vom tace — agricultură 
Ca meșteri în recolte pricepuți.

— Eu vreu să-nvăț să construiesc tractoare...
— Eu, să le știu conduce. Ia arat...
— Eu, in gospodărie, crescătoare...
— Eu agronom, cu voi acolo-n sat...

Pămîntul va da roade uriașe
De grîu, de struguri dulci, de păpușoi 
Și satele cu chipuri de orașe
Vor ii pe harta țării — centre noi I

Cetăți de-oțel vor străluci-n lumină. 
Noi școli ca soarele în dimineți.
Și patria întreagă va ii plină 
De-avîntul muncii șl de irumuseți.

Vom împlini, sub steagul biruințll, 
Pe care-1 înălțară — atîți eroi.
Tot ce-au visat și n-au visat părinții, 
Iar laptele vor naște visuri noi.

Din zare, comunismul ne zîmbește
Cum iructul de pe-acum zîmbește-n ilorl... 
Prin noi chiar viitoru-ți mulțumește,
Partid iubit, Partid biruitor l

făcute în Raport, vor duce la un nou avînt în dezvoltarea agriculturii socialiste, la îmbunătățirea procesului de formare a cadrelor superioare necesare agriculturii, în numele Institutului pe care-1 reprezint ne angajăm să punem toate cunoștințele noastre, toată puterea de muncă pentru traducerea în viață a hotărîrilor partidului și guvernului, să ne aducem toată contribuția la pregătirea cadrelor necesare agriculturii socialiste din patria noastră.

an. noi asigurăm pe baza unui plan de fertilizare în- grășarea pășunilor. Anual sînt- îngrășate cîte 10—15 hectare cu gunoi de grajd, administrînd cîte 20 de tone
Acordarea unor titluri și ordine 
celor ce s-au distins în munca 

pentru dezvoltarea agriculturii socialiste
(Urmare din pag l-a)din raza lor de activitate, pentru indicii înalți obținuți în folosirea mașinilor și utilajelor agricole, pentru realizarea de lucrări de bună calitate și la prețuri de cost reduse, a fost conferit „Ordinul Muncii4* clasa I următoarelor stațiuni de mașini și tractoare :Stațiunea de mașini și tractoare Hărman, regiunea Brașov :Stațiunea de mașini și tractoare Ciulnița» regiunea București ;Stațiunea de mașini și tractoare Bîrca, regiunea Oltenia.

★Pentru rezultatele deosebite obținute în dezvoltarea și întărirea proprietății obștești, în creșterea producției de cereale, a efectivelor de animale și a productivității lor, pentru vînzarea către stat a însemnate cantități de produse agricole, a fost conferit „Ordinul Muncii’ clasa I următoarelor gospodării agricole colective :Gm^odăria efectivi din Pilazul

Aa erf"i SIntaaa. regiunea Crișaaa ;Gospodăria agricelă «electivă din comunaGhearghe Laxăr, regiunea București;Gospodăria agricolă colectivă din satul Hăl-G<*yodirta agrieclă eolettivă din comuna DsrotaML regiunea Banat;Gospodăria agricolă colectivă „Grivița roșie’ dfa comuna însurăței, regiunea Galați ;Gospodăria agricolă colectivă din satul Ți- bonail de Sns, regiunea Bacău ;

Gospodăria agricolă colectivă din satul To- toiești, comuna Erbiceni, regiunea Iași;Gospodăria agricolă colectivă din satul Pri- caz, regiunea Hunedoara;Gospodăria agricolă colectivă din satul Roma, regiunea Suceava ;Gospodăria agricolă colectivă „Flacăra** din comuna Vărgata, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară ;Gospodăria agricolă colectivă „6 Martie" din comuna Stoicănești, regiunea Argeș ;Gospodăria agricolă colectivă „16 Februarie 1933**, din comuna Baba Ana, regiunea Ploiești ;Gospodăria agricolă colectivă „Drumul belșugului** din satul Piscu Vechi, regiunea Oltenia ;Gospodăria agricolă colectivă „Prietenia romîno-vietnameză" din satul Gînciova, regiunea Oltenia.
Conferirea „Ordinului 

Muncii" clasa iPentru merita deosebita în munca de colectivizare a agriculturii și întărirea economico- organizatorică a gospodăriilor agricole colective a fost conferit prin Decret al Consiliuluf de Stat „Ordinul Muncii* clasa I tovarășilor : Ștefan Matei, Gheorghe Roșu, Nicolae Mar- chian, Victor Bolojan, Virgil Cazacu, Iosif Uglar, Iosif Banc, Constantin Drăgan, Dumitru Bal alia, Ene Țurcanu, Constantin Sandu, Ștefan Boboș, Ion Mărcuș, Traian Gîrbă, Constantin Nistor, Gheorghe Pop, Dumitru Puni, Ion Predescu, Gheorghe Stan, Emil Bobu, Petre Lupu, Vasile Patilineț, Iile Verdet, Cornel Onescu, Paul Niculescu-Mîzil, Teodor Marinescu.
A doua zi a lucrărilor

(Urmare din pag l-a) 
de partid și de riot, a depuiați- 
lor ți a celor 11MG de inoi- toți, eolemnitetea luminării fnzilîe ți ordine
aia R. P. Rcrrtine.

In aplauzele puternice ale 
celor prezenți, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a in- 
minac înaltele distincții, feli- 
ciund din toată inima pe cei 
decorați, in numele C. C. al 
P.M.IL, al Consiliului de Stat 
*i al guvernului, a celor care 
participi la sesiune, urîndu-le 
sănătate, putere de muncă și 
noi succese in activitatea lor.

In numele celor decorați au 
răspuns Eroii Muncii Socia
liste Gheorghe Goina, Dumi
tru Dumitru ți loan Delcea.

ir
In ședința de dupd-amiază 

la hectar. In proporție tot mai mare folosim mustul de bălegar, care s-a dovedit un îngrășămînt foarte prețios.Deoarece cantitățile de gunoi de grajd nu ne permit deocamdată să gunoim o suprafață mai mare de pășuni, noi folosim și tîrlirea acestora. în acest fel am reușit ca în fiecare an să îngrășăm pe această cale, în plus, circa 50 de hectare.Prin organizarea taberelor de vară am căpătat posibilitatea să asigurăm nu numai întreținerea animalelor în condiții cît mai bune, dar am reușit să asigurăm pe acele locuri îngrășarea pășunilor.Pășunile și fînețele slab productive le-am însămînțat cu ierburi valoroase. în acest scop, în cadrul gospodăriei ne-am creat un lot semincer pe o suprafață de 10 hectare de pe care obținem anual 2.000—3.000 kg semințe de ierburi.Folosind aceste metode și 

a sesiunii, tn continuarea dis
cuției generale au luat cuvîn
tul Nicolae Ceaașescu, mem
bru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al P.M.R., Ion Chețan, președintele G.A.C. 
din comuna Boian, regiunea 
Cluj, deputatul Nicolae Gio- san, directorul Institutului de 
cercetări agricole. Fătu Socă- riceanu. președintele G.A.C. 
din comuna Ianca, regiunea 
Galați, deputatul Mihai Bîrli- ga, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele G.A.C. din co
muna Roma, regiunea Sucea
va, Adrian Popovici, președin
tele G.A.C. din comuna Sipo- 
te, regiunea Iași, Vasile Dicu, 
directorul S.M.T. din comuna 
Hărman, regiunea Brașov, Grigore Stanciu, președintele 
G.A.C. din comuna Dobrat 

altele, pentru întreținerea ș! îngrijirea pășunilor naturale, noi am reușit să sporim Ia 8.000—9.000 kg la hectar cantitatea de nutreț verde pe suprafețe tot mai mari. Rezervele noastre în ridicarea productivității pășunilor naturale sînt foarte mari și a- tenția noastră în prezent este îndreptată spre folosirea lor cît mai intensă.Tovarăși,Cînd am venit la această sesiune, membrii gospodăriei noastre colective mi-au dat sarcină să asigur conducerea partidului și statului că vom depune toate eforturile pentru a îndeplini sarcinile ce ne revin, conștienți fiind că prin întărirea continuă a gospodăriei noastre colective, prin creșterea continuă a producției vegetale și animale, ne vom aduce contribuția la înflorirea patriei noastre, la consolidarea păcii între popoare.

regiunea Ploiești, Emil Bad- năraș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Virgil Gligor, direc
torul Institutului de cercetări 
zootehnice din București, 
deputatul Călin Oprea, pre
ședintele G.A.C. din co
muna Gighera, regiunea 
Oltenia, deputatul Virgil Trofin, prim-secretar al C.C. 
al U.T.M., Ștefan Nicolae, di
rectorul Institutului de cerce
tări hortiviticole din Bucu
rești, Gheorghe Apostol, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., prim-vicep^eședinte 
al Consiliului de Miniștri.

Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)



I

Adunări consacrate 
zilei de 1 MaiAdunările care au avut loc sîmbătă în întreprinderi în cinstea zilei de 1 Mai s-au desfășurat sub semnul entuziasmului cu care întregul nostru popor salută mărețul eveniment istoric: terminarea colectivizării agriculturii. Vorbitorii care au luat cuvîntul cu acest prilej au subliniat succesele dobîndite în mărirea producției, îmbunătățirea calității produselor și redii- cerea prețului de cost al acestora.La adunarea de la Uzinele „Grivița roșie" a vorbit despre însemnătatea internațională a zilej de 1 Mai tov. Ion Cozma, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al Capitalei. Vorbitorul a relevat contribuția importantă a colectivului de aici la realizările cu care oamenii muncii din București, întregul nostru popor cinstește marea sărbătoare. In primul trimestru al anului în curs, pe baza creșterii productivității muncii, metalurgiștii Uzinelor „Grivița roșie" au îndeplinit și depășit planul la producția globală și marfă, efectuînd printre altele, în plus, reparații capitale și generale la nouă locomotive. Procentul de rebuturi a cobo- rît mult sub limita admisă, datorită extinderii unor procedee moderne de turnare, iar valoarea economiilor realizate peste plan reprezintă o treime din angajamentul anual.La Uzina „I. C. Frimu* din Sinaia a vorbit tov. Ion Popa, secretar al Comitetului raio
TURNEUL U. E. F. A.

Cel mai prețios 
trofeu

de DAN DEȘLSU
După 10 zile, în care a ținut 

încordată atenția iubitorilor de 
sport din țara noastră, Turneul 
U.E.F.A. își consumă astăzi ulti
mul act. Marele stadion din ve
cinătatea uzinelor cu același 
nume, teatrul unora din cele mai 
spectaculoase partide ale com
petiției, găzduiește după-amiază, 
în deschidere, meciul pentru 
locurile 3-4, apoi, in sfirșit, mult 
așteptata finală: R.P.R.—Iugo
slavia.

Ne despărțim cu o ușoară nos
talgie de această a XV-a ediție 
a turneului, pe care am avut cin
stea s-o organizăm...

Spectatorii bucureșteni nu vor 
uita, desigur, prea curînd robin
sonadele lui Dardenne, minuscu
lul portar al echipei belgiene, 
un adevărat „Zamora de buzu
nar', fentele portughezilor Rui 
și Antunes. După cum, neîndo
ielnic, constănțenii vor evoca 
multă vreme incursiunile lui Mus
tafa, brașovenii — combinațiile 
lui Trombini și Zigoni, clujenii 
— execuțiile tehnice ale lui 
Richtrmok, Polikarpov sau Si- 
migdalas, ploieștenii — interven
țiile prompte ale lui Ivanov sau 
cursele lui Korn, pe extremii.

La care se cuvine să adăugăm, 
la loc de cinste, arbitrajele de 
înaltă clasă prestate de „cava
leri ai fluierului” ca Bois, Fin
ney, Alimov, Horvath și alții.

Din punctul de vedere al spec
tacolului fotbalistic, prezenta e- 
diție s-a situat, după aprecierile 
comentatorilor competenți, la un 
nivel destul de ridicat, iar in
tensitatea întrecerii a depășit, 
pare-se, toate antecedentele. In

v- ȘTIRI SPORTIVEPe stadionul Republicii s-a disputat sîmbătă în nocturnă meciul de fotbal dintre echipele Rapid și Progresul, con- tînd pentru cea de-a 20-a etapă a campionatului categoriei A de fotbal. Intîlnirea s-a încheiat Ia egalitate: 2-2 (1-1).
★In sala sporturilor Floreasca din Capitală a început ieri după-amiază concursul internațional de lupte clasice la care participă sportivi din R. P. Ungară, R. P. Bulgaria, R. D. Germană, R.P.F. Iugoslavia. Turcia, Finlanda și R. P. Romînă.Cîteva dintre rezultatele înregistrate în primul tur: P. Stroe (R.P.R.) învinge la puncte pe Gankaya (Turcia); Al. Ionescu (R.P.R.) meci nul cu D. Stepan (R.P.F.I.); I. Moca (R.P.R.) învinge la puncte pe I Zsibrita (R.P.U.); I. Cernea (R.P.R.) învinge la puncte pe S. Popescu (R.P.R.); P. Grumov (R.P.B.) învinge la puncte pe M. Malovici (R.P.F.I.).Concursul continuă astăzi dimineață de la ora 9 și după- amiază de la ora 17.*Astăzi dimineață în cuplaj pe stadionul Republicii se vor juca următoarele întîlniri de rugbi contînd pentru campionatul țării: Unirea-Știința Timișoara (ora 9,30) și Dina

Maia Plisețkaia aSoliști ai Teatrului de O- peră și Balet și reprezentanți ai unor instituții culturale au întîmpinat sîmbătă dimineața la Aeroportul Băneasa pe cunoscuta balerină sovietică Maia Plisețkaia, artistă a poporului a U.R.S.S., prim-so- listă a Teatrului Mare academic de Stat din Moscova, care întreprinde un turneu 

nal Cîmpina al P.M.R., care a arătat că muncitorii acestei uzine au dat, peste prevederile planului, peste 1.280 pompe de injecție pentru tractoare, au redus prețul de cost al pompelor cu peste 9 la sută și au sporit productivitatea muncii cu 11 la sută.In regiunea Ploiești au mai avut loc asemenea adunări la schelele petrolifere Cîmpina, Moreni, la uzinele de utilaj petrolier din Tîrgoviște, fabrica de mase plastice din Buzău etc.La adunarea de la Complexul de industrializare a lemnului din Tîrgu-Jiu, în prezența a peste 1.500 de muncitori, tov. Gh. Paloș, secretar al Comitetului regional Oltenia al P.M.R., a felicitat colectivul întreprinderii pentru succesele obținute, subliniind că de la începutul anului muncitorii de aici au realizat peste plan 500 mc cherestea și au îmbunătățit cu 12 la suta calitatea placajului.La adunarea de la Uzinele „7 Noiembrie" din Craiova s-a subliniat că muncitorii a- cestei uzine au trimis i.gri- culturii, de la începutul anului, mai mult de 4.200 mașini agricole, iar prin reducerea consumului specific de materiale, au economisit o cantitate de metal cu care se pot construi 320 de grape.Adunări asemănătoare au mai avut loc în regiunea Oltenia la Direcția regională C.F.R. Craiova, Institutul agronomic și în alte întreprinderi și instituții.(Agerpres)

aceste condiții, nu-i greu de bă
nuit că încercăm sentimente de 
legitimă mîndrie, văzînd forma
ția noastră în postura de a-și 
adjudeca invidiatul titlu de cam
pioană europeană a juniorilor, 

nimeni nu se îndoiește că toți 
cei unsprezece purtători ai tri- 
courilor R.P.R. vor face totul 
pentru a încununa strălucit per
formanțele de pînă acum.

După cum se știe — prin pris
ma cifrelor — o asemenea com
petiție nu poate avea mai mulți 
învingători. Pe planul intereselor 
majore ale umanității, pentru care 
sportul constituie în primul rînd 
un mijloc de consolidare a re
lațiilor cordiale între concetățe
nii planetei, putem afirma, cu 
deplină încredere, că este vorba 
de o importantă victorie colec
tivă. Faptul apare cu atît mai 
îmbucurător, cu cit, florile înțe
legerii și prieteniei găsesc cel 
mai prielnic teren în inimile oa
menilor abia ieși ți din adoles
cență.

Sîntem convinși că tinerii fot
baliști, ca și ceilalți membri ai 
delegațiilor, ca și cei peste 100 
de gazetari și reporteri de spe
cialitate care ne-au vizitat ca 
acest prilej, vor duce cu ei nenu
mărate imagini despre natura 
generoasă a țării noastre, despre 
harnicul și avîntatul nostru po
por, care-și făurește cu proprii- 
le-i miini fericirea.

Fie ca aceste flori, ale cunoaș
terii și prețuirii reciproce, si 
strălucească mereu în amintirea 
tuturor participanților, ca un 
trofeu comun al celei de-a XV-a 
ediții a Turneului U.E.F.A.I

mo—Grivița Roșie (ora 11.00). Etapa a 7-a a campionatului mai programează următoarele întîlniri: Olimpia - C.S.M.S. Iași (teren Olimpia ora 11.00); Știința Cluj—Știința Petroșeni.Jocul Știința București— Steaua se va disputa miercuri pe stadionul Tineretului cu începere de la ora 17.*Campionatul categoriei A de fotbal programează astăzi 5 întîlniri în țară după cum urmează: Minerul Lupeni—Dinamo Bacău; Petrolul Ploiești—Metalul Tîrgoviște; Steagul Roșu Brașov—Jiul Petroșeni; Știința Cluj—U.T. Arad; Dinamo Pitești—Știința Timișoara (se joacă la Craiova).Derbiul bucureștean: Dinamo—Steaua are loc luni 30 aprilie, pe stadionul „23 August". *Pe terenurile clubului Progresul din Capitală a început sîmbătă după-amiază meciul internațional de tenis dintre echipele R. P. Romîne și R.P. Ungare. După prima zi scorul este de 2—0 în favoarea jucătorilor romîni.I. Țiriac l-a învins cu 6—1; 6—1; 6—0 pe Zentay, iar Năs- tase a cîștigat cu 6—3; 7-5; 6—0 în fața lui Katona.(Agerpres)(Agerpres)
sosit în Bucureștiîn Capitală. Artista sovietică este însoțită de Nikolai Fa- deicev, prim-solist al Teatrului Mare Academic de Stat din Moscova. împreună cei doi balerini vor susține în sala Palatului R.P. Romîne, în zilele de 1 și 3 mai, rolurile principale din „Lacul lebedelor". (Agerpres)

Puternicul răsunet internațional 
al sesiunii extraordinare 

a Marii Adunări Naționale a R.P. Romîne
U. R. S. S.MOSCOVA 28 (Agerpres). Presa sovietică acordă o deosebită atenție sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne. Ziarele publică extrase din Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej.Ediția din seara zilei de 27 aprilie a ziarului „Izvestia" a publicat un amplu reportaj ilustrat cu fotografii semnat de corespondenții speciali din București, Grebnev și Paniev intitulat „O zi însemnată a Romîniei populare". Autorii reportajului înfățișează cititorilor, în cuvinte pline de căldură, viața nouă a țărănimii din R. P. Romînă. „întreaga istorie contemporană a Romîniei — scrie „Izvestia” — este un tablou viu al uriașelor victorii ale socialismului".Ziarul „Pravda" din 28 a- prilie publică sub titlul „Poporul romîn sărbătorește o victorie măreață" o relatare a ședinței de deschidere a sesiunii Marii Adunări Naționale, și principalele probleme ridicate în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej.„Pravda" subliniază succesele obținute de R. P. Romînă în dezvoltarea economiei naționale precum și sarcinile care stau în fața agriculturii noastre socialiste. De asemenea, este reliefată politica externă de pace a R. P. Romîne, contribuția sa la întărirea continuă a lagărului socialist..Alte ziare sovietice ca „Sel- skaia Jizn", „Moskovskaia Pravda" etc., publică relatările agenției TASS despre deschiderea sesiunii Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne.

R. S. CehoslovacăPRAGA 28 (Agerpres). — Sub titlul „Discursul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Socialismul a învins în Romî- nia și la sate. Ședința extraordinară a Marii Adunări Naționale rezolvă problemele actuale ale agriculturii”, ziarul „Rude Pravo” publică o corespondență din București în care citează o serie de date comparative din Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej cu privire la situația a- griculturii în Romînia în perioada regimului burghezo- moșieresc și astăzi.
R. P. PolonăVARȘOVIA 28 (Agerpres).Ziarele „Trybuna Ludu-, ^Zycie Warszawy- și „Sztan- dard Mlodych' publică informații cu privire la deschiderea sesiunii M. A. N. „Parlamentul romîn dezbate problemele dezvoltării agriculturii" este titlul sub care ziarul „Trybuna Ludu" relatează despre deschiderea sesiunii extraordinare a MAN. Obiectivul stabilit de Congresul al ni-lea al P.MJL în domeniul transformării socialiste a agriculturii — subliniază ziarul — a fost înfăptuit cu aproape patru ani înainte ce termen. Referindu-se la Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, „Trybuna Ludu” scoate în relief partea din raport consacrată situației internaționale.Ziarele „Zycie Warszawy" și „Sztandard Mlodychd” publică și ele informații cu privire la deschiderea sesiunii MA..N.

R. D. G.
BERLIN 28 (Agerpres). ■ 

Sub titlurile „O mare consfătuire a poporului în Romînia. A vorbit Gheorghe Gheorghiu-Dej. O nouă etapă în agricultură', ziarul „Neues 
Deutschland" relatează despre 
deschiderea sesiunii extraordi
nare a Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne publi- 
tind extrase din Raportul to
varășului Gheorghe Gheor

Ședințele de primăvară
ale Uniunii InterparlamentareROMA 28 (Agerpres). — La Roma continuă ședințele de primăvară ale Uniunii Interparlamentare. Comitetul pentru problemele economice și sociale a discutat problema comerțului internațional ca factor de dezvoltare a unei economii echilibrate șl promovare a progresului social în țările care se dezvoltă.In această problemă au fost prezentate memorandumuri și proiecte de rezoluție din partea Ungariei, U.R.S.S.. Angliei, Franței, R.A.U., Braziliei, Australiei, Izraelului și Belgiei, precum și o notă memo- rială a Secretariatului Gatt (Acordul general pentru tarife și comerț).Din însărcinarea delegației 

ghiu-Dej. In legătură cu par
tea din raport referitoare la 
situația internațională, ziarul 
subliniază că R. P. Romînă se pronunță în mod ferm pentru încheierea tratatului de pace german, pentru transformarea Berlinului occidental într-un oraș liber demilitarizat.

R. P. UngarăBUDAPESTA 28 (Agerpres).Ziarele „Nepszabadsag" și „Nepszava" subliniază în știrile publicate despre sesiunea M.A.N. că în orașele și satele Romîniei, socialismul a învins definitiv. „Nepszava" citează o serie de cifre din Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej cu privire la dezvoltarea industrială a Romîniei, la îndeplinirea cu succes a sarcinilor trasate de cel de-al III-lea Congres al P.M.R., precum și sarcinile de viitor care stau în fața lucrătorilor din agricultura R. P. Romîne.
R. P. BulgariaSOFIA 28 (Agerpres).— Ziarele bulgare „Rabotnicesko Delo”, „Otcestven Front”, „Trud”, „Zemedelsko Zname”, „Narodna Armia” publică informații cu privire la deschiderea sesiunii M.A.N., precum și ample extrase din Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Cheorghiu-Dej.„Poporul romîn, scrie „Rabotnicesko Delo”, se poate mîndri că prin încheierea colectivizării agriculturii, prin munca sa creatoare își aduce contribuția la creșterea forțelor sistemului socialist mondial”.

CubaHAVANA 28 (Agerpres). — Agenția Prensa Latina a transmis o amplă corespondență a trimisului său special la București, Leonardo Accosta, în legătură cu lucrările sesiunii extraordinare a .Marii Adunări Naționale, „eveniment măreț pentru care ultramodernul Pavilion al Expoziției Economiei Naționale a Republicii Populare Romîne, construit de curînd, constituie un ideal".Redînd numeroase pasaje din Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, corespondentul scoate în evidență succesele obținute în transformarea socialistă a a- griculturiL „Această măreață victorie a socialismului înseamnă înfrîagerea definitivă a celor care doresc să întoarcă trecutul de exploatare ?i mizerie pentru țărani’’.Expunînd capitolul din expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej consacrat situației internaționale, corespondentul cubanez subliniază reafirmarea propunerii guvernului romîn cu privire la crearea unei zone a păcii în regiunea Balcanilor și relevă poziția țării noastre de sprijinire a mișcării de eliberare națională și a noilor state independente.
S. U. A.

NEW YORK 28 (Agerpres). 
Ziarul „New York Times" pu
blică o corespondență a trimi
sului său special la București, 
Paul Underwood, despre lu
crările sesiunii M.A.N. Printre 
altele corespondența se refe
ră la faptul că în raportul sau, 
președintele Consiliului de 
Stat a expus punctul de ve
dere al Romîniei în proble
mele actuale ale situației in
ternaționale.

AngliaLONDRA 28 (Agerpres). — Sub titlul „Romînia sărbăto
rește încheierea cu succes a co
lectivizării agriculturii", ziarul „Times' a publicat sub semnătura trimisului său special la București o corespondență în care după ce se referă la diferite aspecte legate de încheierea colectivizării și re

sovietice, V. P. Zotov, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S., șeful delegației, a prezentat un proiect de rezoluție care cuprinde un apel către țările dezvoltate sub raport economic de a stimula pe toate căile lărgirea comerțului internațional, a depune toate eforturile pentru slăbirea restricțiilor și înlăturarea practicii discriminatorii, și a promova o politică de natură să contribuie la industrializarea țărilor care se dezvoltă.Proiectul sovietic va servi drept bază a unui text de rezoluție, asupra căruia s-a căzut de acord și care a fost prezentat ședinței .plenare a Uniunii Interparlamentare. 

organizarea conducerii agriculturii, remarcă faptul că în țara noastră a fost dusă „o politică de socializare treptată la sate prin încurajarea întovărășirilor țăranilor” și mai tîrziu „prin transformarea a- cestora în gospodării agricole colective mari".
★Agențiile de presă occidentale au transmis numeroase știri ale trimișilor speciali la București în legătură cu lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale.Corespondentul special al agenției Reuter, Ronald Farquhar, relevă că „primul secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a expus în raportul său măsurile de reorganizare a conducerii agriculturii ca urmarea încheierii colectivizării agriculturii în Romînia în anul curent". Agenția Reuter relevă din Raport pasajul în care se arată că prin reluarea experiențelor nucleare, Statele Unite poartă răspunderea unei noi intensificări a înarmării atomice, și faptul că reprezentanții occidentali la Conferința de la Geneva ridică obstacole în cadrul discuțiilor cu privire la problemele fundamentale ale dezarmării.Trimisul special al agenției United Press International pune un accent deosebit în telegrama sa asupra poziției Romîniei pe plan internațional, expusă în Raportul tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej.Mai multe ziare pariziene au reprodus informația transmisă de agenția France Presse în legătură cu deschiderea Sesiunii M.A.N. și ordinea de zi a lucrărilor. O informație a- semănătoare a transmis și a- genția vest-germană D.P.A.

Situația din Argentina
BUENOS AIRES 28 (Ager

pres). — Eforturile depuse de 
președintele Guido al Argenti
nei de a forma un guvern, con
tinua să rămină infructuoase. In 
ciuda faptului că miercuri pre
ședintele anunțase Ia posturile 
de radio și televiziune că „în 
48 de ore” țara va avea un gu
vern, nici astăzi diferitele porto
folii nu sînt preluate. Cauzele 
sînt de două feluri. Pe de o 
parte, după cum menționa a- 
genția Asociated Press, Guido 
are dificultăți în a găsi oamenii 
politici necesari, care să fie 
acceptați de către militari, iar 
pe de altă parte, după cum arată 
aceeași agenție, multe dintre 
persoanele din anturajul lui 
Guido nu vor să preia funcțiile 
de miniștri în „actualele condi
ții ale haosului, care domnește 
în țari”.

Singurul „progres”, cum îl 
numesc agențiile în formarea 
unui nou guvern, este că Alvaro 
Alsogaray, după ce a refuzat la 
început, a acceptat în cele din 
urmă, funcția de ministru al 
Economiei. După cum mențio
nează agenția United Presa In-

Continuă acțiunile de protest 
împotriva politicii Iui Ydigoras

CIUDAD DE GUATEMALA 
28 (Agerpres). — După cum 
s-a mai anunțat, noul guvern 
format de Ydigoras Fuentes, 
în încercarea de „a face față" 
nemulțumirilor tot mai accen
tuate ale opiniei publice din 
țară, care cere demisia pre
ședintelui, este un guvern mi
litar. Din cei 10 membri ai 
guvernului 9 sînt militari, iar 
unul este civil.

WASHINGTON. La 27 aprilie a 
avut loc o nouă întrevedere între 
ambasadorul U.R.S.S. din Statele 
Unite, A. F. Dobrînin, și secreta
rul de Stat al S.U.A., D. Rusk, 
cu prilejul căreia s-a continuat 
discutarea chestiunilor referitoare 
la reglementarea pașnică a pro
blemei germane.

PARIS. La Reims (departamentul 
Marne) și-a încheiat lucrările Con
gresul Uniunii naționale a studen
ților din Franța. (U.N.E.F.).

Delegații au ales noua compo
nență a organelor de conducere a 
U.N.E.F. Președinte al Uniunii a 
fost ales Franțois Lemeyer. Do
minique Wallon, care a deținut a- 
ceastă funcție în trecut, a devenit 
președinte de onoare.

NEW YORK 28 (Agerpres). ’— 
Potrivit unui comunicat dat pu
blicității de Oficiul federal de re
zerve al S.U.A., rezervele de aur 
ale Statelor Unite au înregistrat 

tucrcrjîa 
Congresului 
tineretului 

african

La ședința din 27 aprilie a Congresului tineretului african, care se desfășoară în prezent la Conakry, a luat cuvîntul Abdu- laye Diallo, secretar general al secretariatului permanent al Conferinței popoarelor Africii.Pentru prima oară în istoria Africii, a spus Diallo, tineretul de pe întreg continentul african s-a îhtîlnit pentru a-și 2duce aportul la procesul de renaștere a Africii, la dezvoltarea economiei și culturii ei.In cuvîntul lor delegații țărilor africane au vorbit despre lupta popoarelor lor pentru independență și despre aportul pe care îl aduce tineretul. Delegatul tunisian a chemat toate țările africane care și-au cucerit independența la intensificarea luptei pentru lichidarea înapoierii economice, analfabetismului și mizeriei pe întreg continentul african.
★

La Conakry își continuă lucră
rile Congresul tineretului african 
care a început la 26 aprilie. Se
cretarul general al F.M.T.D., Clau
de Gatignon, a adresat un mesaj 
de salut delegărilor la Congres. 
In numele F.M.T.D., Gatignon a 
urat succes lucrărilor Congresului. 
F.M.T.D., care grupează în rîn- 
durile sale tineri din 97 de țări, 
a declarat că el, luptă activ pentru 
dezarmare și pace în întreaga 
lume,

-------0-------

Noi crime 
ale 

ultracolonialiștilor 
din 0. A. S.

ALGER 28 (Agerpres). — Po
trivit agenției France Presse 
ultracolonialiștii din O.A.S. și-au 
continuat în cursul zilei de vi
neri acțiunile criminale. La Al
ger și în alte orașe algeriene, 
precizează agenția citată, ultra
colonialiștii au organizat noi 
atentate, au mitraliat populația 
arabă pașnică, au pus bombe cu 
plastic la clădirile publice și in 
magazinele arabe.

Ca urmare a celor 21 de aten
tate organizate de O.A.S. în Al
geria în cursul zilei de vineri au 
fost omorîte 14 persoane, iar 
alte 15 rănite.

ternational, anunțarea numirii 
lui Alsogaray în funcția de mi
nistru al Economiei — pe care 
a mai deținut-o timp de un an 
și nouă luni pe cînd era pre
ședinte Frondizi — a stîrnit vii 
nemulțumiri în rîndul cercurilor 
sindicale „care îl consideră drept 
dușman al clasei muncitoare”.

Pe de altă parte, opinia publi
că din Argentina continuă să 
protesteze împotriva măsurilor 
luate de Guido sub presiunea 
conducătorilor militari care au 
creat una dintre cele mai grave 
crize politice.

Agenția Associated Presa, re
latează că Andrea Framini, re
prezentant al opoziției care a 
fost alea la 18 martie guvernator 
al provinciei Buenos Airea a 
înaintat la Curtea supremă a 
Argentinei acțiune judiciară îm
potriva guvernului federal care 
a anulat alegerile din 18 martie, 
cerînd să fie restaurată legalita
tea alegerilor.

In același timp șefii militari 
continuă însă să concentreze 
trupe în apropierea capitalei 
Argentinei.

Agenția Reuter anunță că 
acțiunile de protest împotriva 
politicii lui Ydigoras continuă. 
Locuitorii capitalei Guatema
la au demonstrat vehement 
timp de o oră și jumătate pe 
străzile orașului. Poliția a in
tervenit și, folosind bombe cu 
gaze lacrimogene, i-a împrăș
tiat pe demonstranți, între 
care numeroase femei.

pp scurtfttumi Pp scurt
la sfîrșitul săptămînii trecute o 
nouă reducere îngrijorătoare. A- 
genția Reuter transmite că noile 
pierderi de aur american se dato
rează cumpărării de aur și devize 
americane de către băncile străine. 
Anul acesta totalul aurului ameri
can care a luat drumul străină
tății a atins cifra de 395.000.000 
dolari față de 377.000.000 dolari cît 
fusese în perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

NEW YORK. — După cum a- 
nunță agenția Associated Press, 
Ia 27 aprilie, sub ochii binevoitori 
ai poliției, un grup de huligani 
contrarevoluționari cubani au ata
cat sediul biroului din New York 
al agenției cubane de știri Prensa 
Latina. Potrivit agenției Reuter, 
huliganii, înarmați cu pistoale, au 
maltratat patru funcționari ai a- 
genției. Dintre aceștia, doi răniți 
mal grav au fost spitalizați.

Intervenția reprezentantului
R. P. Romîne în ședința C. E. E.
GENEVA 28. — Trimisul spe

cial Agerpres transmite : In șe- 
dinfa sa din 27 aprilie, Comisia 
Economică pentru Europa a tre
cut la examinarea punctului 4 al 
ordinei de zi — activitatea or
ganizațiilor subsidiare, Comitetul 
pentru problemele agricole. Au 
luat cuvîntul delegafii Poloniei, 
Bielorusiei și R.P. Romîne.

Subliniind că R.P. Romînă a 
luat parte cu interes la lucrările 
Comitetului pentru problemele 
agricole și că apreciază în mod 
pozitiv activitatea acestui organ 
?! C.E.E., reprezentantul R.P. Ro
mîne, Grigore Bîrgăoanu, a rele
vat că în- anul 1961 s-au făcut 
progrese pe llniq unei colaborări 
fructuoase, stabilirea unui spirit 
de cooperare și de rezolvare 
mai operativă a problemelor pro
gramate.

Referindu-se în continuare Id 
interesul pe care-l prezintă di
feritele lucrări întocmite de se
cretariat, delegatul romîn a pro
pus să se examineze posibilita
tea de a se grăbi ritmul de în
cheiere a lucrărilor și de difu
zare a rezultatelor.

în încheiere, Grigore Bîrgă
oanu a exprimat acordul delega
ției romîne cu propunerile făcute 
de alte delegafii ca C.E.E. și 
Comitetul pentru problemele a- 
gricole să examineze posibiIităfile 
de înlăturare a măsurilor discri

Opinia publică mondială 
condamnă reluarea experiențelor 

nucleare de către S. U. A.BUDAPESTA 28 (Agerpres). Federația Mondială a Tineretului Democrat a dat publicității o declarație în legătură cu) experiențele atomice an- gio-americane.Tineretul lumii, se spune în declarație, protestează cu a- dîncă indignare împotriva reluării experiențelor atomice de către anglo-americani într-un moment în care întreaga omenire își îndreaptă privirile pline de speranță spre conferința de la Geneva a Comitetului celor 18 cu privire la dezarmare.în declarația sa F.M.T.D. cere încetarea imediată a experiențelor în curs și încheierea unui acord prin care 6ă se interzică experimentarea armelor termonucleare.ACRRA 28 ((Agerprs). — Guvernul Ghanei a înmînat însărcinatului cu afaceri ad- interim al S.U.A. în Ghana o notă în care protestează împotriva reluării experiențelor nucleare în atmosferă de către Statele Unite.Reluarea de către guvernul S.U.A. a experiențelor nucleare în atmosferă este cu atît mai mult neplăcută, se subliniază în notă, cu cît experiențele au fost începute tocmai cînd milioanele de oameni își puneau mari speranțe în tratativele cu privire la dezarmare de la Geneva.
TUNIS 28 (Agerpres). — 

„Guvernul tunisian — se 
spune într-un comunicat ofi
cial dat publicității de Mini
sterul Afacerilor Externe al 
Tunisiei — consideră regreta
bilă reluarea de către S.U.A. 
a experiențelor nucleare în 
atmosferă. Acest lucru con
stituie un factor periculos 
de încordare internaționala'.

TOKIO 27 (Agerpres). — După cum relatează agențiile occidentale de presă, la 27 aprilie a avut loc în capitala Japoniei o puternică manifestație de protest împotriva reluării de către S.U.A. a experiențelor nucleare în atmosferă. La chemarea organizațiilor de masă, aproximativ 2.000 de muncitori și stu- denți s-au adunat în centrul orașului Tokio, perind imediata încetare a experiențelor nucleare americane. După cum relatează agenția France Presse, printre demonstranți se aflau numeroși stu- denți americani veniți la studii în Japonia.
WASHINGTON. — Federația 

oamenilor de știință americani, 
din care fac parte peste 2.200 de 
savanfi și ingineri, a dat publici
tății la 27 aprilie o declarație in 
care-și exprimă regretul față de 
noua serie de experiențe nucleare 
ale S.U.A.STOCKHOLM 28 (Agerpres). — Organizația tinere-

NEW YORK. — Consiliul de 
Securitate a reluat discutarea pro
blemei Kașmirului. Această pro
blemă se află pe ordinea de zi a 
Consiliului din ianuarie 1948.

NEW YORK. — Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anun
țat că în statul Nevada s-a efec
tuat încă o explozie nucleară sub
terană. Aceasta este cea de-a 30-a 
explozie nucleară subterană, din 
seria experiențelor începute anul 
trecut.

MOSCOVA. — Răspunzînd in
vitației Ministerului Apărării al 
U.R.S.S., la Moscova a sosit o de
legație militară a guvernului le
gal al Laosului, condusă de gene
ralul Kong Le, președintele Con
siliului militar național al Laosu
lui. 

minatorii și a greutăților care se 
creează pentru țările terfe, da
torită procesului de „integrare” 
economică în Europa occidentală, 
în legătură cu aceasta, delegația 
romînă susține propunerea repre
zentantului R.P. Polone, privind 
crearea unui subcomitet pentru 
problemele comerțului cu pro
duse agricole în cadrul Comite
tului pentru agricultură.

GENEVA 28 - (De la tri
misul special Agerpres): In 
seara zilei de 27 aprilie, pre
ședintele celei de-a 17-a se
siuni a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa (C.E.E.), 
Gogu Rădulescu, șeful dele
gației romîne la C.E.E., a 
oferit în Palatul Națiunilor 
din Geneva o recepție în cin
stea delegațiilor țărilor parti
cipante la sesiune. Printre 
cele aproximativ 300 de per
soane care au participat la 
recepție se aflau A. Vlahos, 
vicepreședinte al sesiunii 
C.E.E., Velebit, secretar execu
tiv al C.E.E., șefii delegațiilor 
U.R.S.S. și cetorlalte țări so
cialiste, ai Angliei, Italiei, 
Austriei, Greciei, S. U. A., 
Franței și altele, funcționari 
superiori ai aparatului O.N.U. 
de la Geneva, ziariști.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

tului social-democrat din cartierul Katarina al capitalei Suediei a adresat Ambasadei S.U.A. la Stockholm un mesaj de protest împotriva experiențelor nucleare americane.Reluarea experiențelor cu arma nucleară este o lovitură dată tratativelor de la Geneva, se spune în mesaj. Vrem să amintim că S.U.A. au fost primele care au sfidat omenirea lansînd o bombă atomică asupra orașului Hiroșima.Uniunea suedeză „Pentru pace și conciliere" a adresat președintelui Kennedy o telegramă, cerînd să pună capăt imediat experiențelor americane cu arma nucleară.
---- - —e—

„Este 
mai ieftin 
să mori...“

Zrebuie luate măsuri pen
tru satisfacerea nevoilor 
americanilor pentru ca a- 

ceștia să se poată „folosi de mî- 
nunile medicinii moderne” — a 
declarat președintele Kennedy 
într-un mesaj adresat Congresu
lui referitor la situația grea a 
asistenței^ medicale din S.U.A. 
Intr-adevăr trebuie luate ase
menea măsuri...

„Este mai ieftin să mori” —— 
își intitulează William Mitchel- 
felder noua sa carte care se 
ocupă despre aceeași problemă a 
asistenței medicale în S.U.A. 
Titlul lucrării, arată autorul, 
i-a fost sugerat de un medic 
care i-a relatat că în S.U.A. „este 
mai ieftin să mori decît să fii 
bolnav”. Medicul a relatat un caz 
caracteristic. O familie și-a pier
dut mama. Femeia, care înainte 
de moarte a stat în spital, și-a lă
sat soțul și cei cinci copii pe 
care-i avea într-o situație dispe
rată. Pe umerii tatălui apăsa nu 
numai grija pentru cei cinci 
copii, ci și o notă de plată de 
2.655 dolari pentru medicamen

tele, tratamentul și cheltuielile 
de internare a soției în spital 
ceea ce constituie salariul său 
pe un an și ceva, dacă — bine
înțeles — nu va fi între timp 
concediat.

Asistența medicală din S.U.A. 
continuă să rămînă una din cele 
mai mari griji ale familiilor a- 
mericane. Președintele Kennedy a 
adresat Congresului Statelor Uni
te la sfîrșitul lunii februarie un 
mesaj consacrat acestei proble
me. Din mesaj reiese că Statele 
Unite continuă să ocupe locul 
zece în lume în ceea ce privește 
nivelul mortalității infantile. In 
fiecare minut Statele Unite înre
gistrează doi oameni morți din 
cauza bolilor de cord și a can
cerului. Numai în anul 1961 au 
căzut victimă acestor maladii 
peste un milion de americani. 
Potrivit datelor publicate de In
stitutul de neuropatologie din 
Michigan bolile psihice sînt deo
sebit de răspîndite. Jumătate din 
numărul paturilor de spital sînt 
ocupate de bolnavi de nervi. Lip
sa cronică de personal medical 
calificat se repercutează tot mai 
mult asupra sănătății publice. 
Referindu-se la situația medici
lor mesajul președintelui arată 
că „raportul dintre numărul me
dicilor practicieni și totalul popu
lației noastre este asiăzi mai 
mio decît cu zece ani în urmă” 
adăugind mai departe că „situa
ția continnă să se înrăutățească”.

Recent, ziarul „DETROIT 
NEWS” arăta că cheltuielile pen
tru înmormîntare se ridică în 
S.U.A. la 1.250 de dolari. Re- 
latînd d spre acest fapt, ziarul 
scria că la Detroit a fost înfiin
țată o societate de luptă împo
triva creșterii... costului morții. 
De unde se vede că nici măcar 
moartea nu este prea ieftina...

GABRIEL GACIUREDACȚIA și ADMINISTRAȚIAi București, Piața *Scînteii“ Tel. 17.60.10, Tiparuli Combinatul Poligrafic „Casa 6cînteij%
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Pin inimă îți mulțumim, partid iubit, pentru marile bucurii ale părinților noștri, pentru fericirea noastră, a celor născuțMn anii construcției socialiste. 
0 dată cu copiii de azi, viitorul va ține minte măreția unică a acestor zile.(Pionierii salută lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Națiortqle a Republicii Populare Bomînel


