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ÎN CINSTEA ZILEIDE 1 MAI

SESIIMA EXIM0RDIM
A mitll ADMR! NAJIONALf

Duminică dimineața, tn pre
zența celor peste 11.000 de 
participanți, în marea sală a 
Pavilionului Expoziției Econo
miei Naționale din București, 
au continuat lucrările sesiunii 
extraordinare a Marii Adu
nări Naționale a R. 
mine.

La discuția generală 
celor două puncte de 
dinea de zi a sesiunii
portul cu privire la încheierea 
colectivizării și reorganizarea 
conducerii agriculturii, pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și proiectul de

P. Ro
asupra 
pe or- 
- Ra-

lege cu privire la înființarea 
Consiliului Superior al Agri
culturii și a consiliilor agri
cole regionale și raionale — 
au luat Stoica, 
Politic 
P.M.R., Necula. 
mitetului 
al P.M.R., deputariil Gheorghe Că. line sen, deputa
tul Iosif Uglar, prim-secretar 
al Comitetului regional Mara
mureș al P.MJL, Alexandru Drăghici, membru el Biroului 
Politic al C.C. al P3f JL, vice-

cuvîntul : Chivu 
membru al Biroului 

și secretar al C.C. al 
deputatul Gheorghe 

prim-secretar al Co- 
regional București 

acad.

președinte al Consiliului de 
Miniștri, deputatul Ene Turceau. prim-secretor al Comite
tului regiona'. Suceava al PJtfJL. acad. T-jdor Arghczt preșa&ntela de onoare el 
Uniunii scriitorilor, deputatul

Stelar: Boboț, prejedinfele ci regiunii 
Bacău, Leontc Răum, membru 
supleant ci Biroului Politic al 
C C. al P3f R.

Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)
In pag. 2, 3. 4 și 5

Lucrările sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale

Sintem tntr-o hală a Șantie
rului naval Galați cu mulți 
tineri. Se mai auzea încă su
netul sirenei care anunța pau
za de prinz. Imbrăcați fn sa
lopete de lucru, veniseră aici 
din atelierele de strun- 
gărie, sculerie, mecanic șef, 
'proiectări, montaj 130 de ti
neri. Cine erau ei ? Cîțitxi din 
fruntașii șantierului. Pe ei i-a 
recomandat comitetul U.TJM. 
pe uzină să meargă în ziua 
de 1 Mai alături de muncitorii 
vîrstnici, fruntași cunoecuți ai 
șantierului, tn fruntea coloa
nelor de mar.ifestanți. Așa 
dar și ei vor reprezenta la 
1 Mai mîndrla marelui șan
tier de la Galați. Să încer
căm să-i cunoaștem.

Croitoru Alexandru. Lucrea
ză la cale. Membru în comi
tetul U.TJă. din secție. Ti
nerii din «chipa in care 
muncește rin: fn același timp 
jruntași în acțiunile de menea patriotică.

Brtnzoi Andrei, mecanic. 
Membru în biroul organizației 
de bază U.TK. nr. 12, reales 
de fiecare dată tn ttlrimM 4 
ani. Deține de la 1 ianuarie 
drapelul de fruntaș fn produc
ție pe sector. Conduce o bri
gadă de producție formată din 
5 muncitori. Brigada e frun
tașă.

Ciobotaru Virgil, inginer la 
secția sudură. E preocupat de 
introducerea tehnicii noi în a- 
teller: sudură automată și se
miautomată. La 27 aprilie, 
muncitorii din atelierul de su
dură au dat înainte de termen 
a doua ir^talație de sudat în 
bioxid de carbon. La 28 apri- 

instalația a intrat in 
atelierul de lă-

A Intrat în funcțiune

Un nou turbogenerator 
la termocentrala din BorzeștiPuterea instalată a centralei electrice de termoficare din Borzești a crescut la 175.000 de kW prin darea în funcțiune, în cinstea Iul 1 Mai, a unui nou turbogenerator de 50.000 kW. AcesU este cel de-al 5-lea agregat instalat pînă acum la termocentrala din Valea Trotușului de către muncitorii, inginerii și tehnicienii Trustului de construcții și montaje energetice.Noul turbogenerator, ca șl celelalte agregate aflate in ex*

ploatare la Centrala electrică de termoficare din Borzești, este primit tot din (Uniunea Sovietică. EI se caracterizează printr-un grad ridicat do automatizare a comenzilor, ceea ce permite conducerea lui de la distanță.Termocentrala din Valea Trotușului se va dezvolta în continuare prin montarea altor instalații moderne de mare capacitate.

Fapte 
din întrecere

NICOLAE VELEA

constructor Stop
am urcat schele-

toare. Toți sînt la fel: frun-

ÂU TERMINATFo*o: AGERPRES
Un grup de Invitați din regiunea Ploiești în timpul lucrări'or sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale.

r Ir 2 • r ? R
lie, 
funcțiune la 
cătușerie.

Cu tinărul 
nimir Vasile
le cargoului de 4.500 tone aflat 
in faza de montaj general.

Echipa sa face ultimele ve
rificări pentru lansarea la apă. 
Toate lucrările prevăzute 
tru ziua cînd am vizitat

pen- 
șan-

Herul erau gata cu o zi îna-
inte. Sînt numai 4. Dar
cum spuneam, în sală se
aflau 130. Ne pare rău
că nu putem sta de vor-
bi eu fiecare. De fapt nu-
mele fiecăruia se leagă de
succese în muncă asemănă-

Adunări consacrate
„Zilei tineretului"

și aniversării U.T.C.
ÎNSĂMÎNȚATUL PORUMBULUI

(Agerpres)

Fruntaș în producției Titlul acesta de mare cinste utemistul Ion Niță ajustor la atelierul Aparataj al Uzinelor „23 August" din Capitală l-a obținut recent în întrecerea în cinstea zilei ca 1 Mai. Titlul l-a fost acordat pentru faptul c2 de la începutul anului, lună de lună și-a depășit sarcinile de plan cu 25—30 la sută, pentru calitatea ireproșabilă a pieselor executate de el, pentru contribuția adusă la cei 13.200 lei economii pe care i-a realizat echipa în care lucrează.Foto : N. STELORIANSector fruntaș

& Harnicii cimentiști din Medgidia, antrenați în întrecerea socialistă, au reușit să-și depășească propriile angajamente luate în cinstea zilei de 1 Mai. Astfel, pînă în ziua de 20 aprilie, ei realizaseră peste plan 1.631 tone de ciment, față de 1.030 tone cît era angajamentul și 1.000 tone de clincher față de 890 tone angajament.Cele mai bune rezultate le-au obținut cuptorarii din tura lui Roșea Dumitru, morarii din tura lui Popa Ale-! xandru de la morile de ciment și muncitorii din tura lui Grosu Gh. de la rampa de îm< pachetat• Muncitorii, inginerii, teh* nicienii, biologii și cercetătorii de la Fabrica de antibiotice din Iași, sub îndrumarea orga* nizației de partid, participă cU însuflețire la întrecerea socia-< listă care se desfășoară în cinstea zilei de 1 Mat Cel mai important rezultat obținut pînă acum este faptul că fabrica de antibiotice și-a în* deplinit sarcinile de plan pe luna aprilie cu 7 zile înainte de termen.• Colectivul Uzinei de fier Vlăhița luptă cu elan pentru a obține rezultate tot mai frumoase în întrecerea socialistă. Astfel, în cursul trimestrului I, s-au produs peste plan 111 tone fontă brută de bună calitate, iar la secția turnătorie planul de producție pe primele două decade din luna aprilie a fost realizat în proporție de 103 la sută. Valoarea totală a produselor date peste plan pînă acum în această lună, este de 849.000 lei, realizîndu- se în același timp un beneficiu de 313.900 lei peste plan.• De la începutul anului și pînă acum, laminaforii Uzinei tlOfelul 
roșu" au economisit prin lamina
rea la toleranțe minime, prin ca-, 
librarea atentă a cajelor și prin 
controlul permanent și minufios al 
produselor executate, peste 1.000 
tone metal, îndeplinindu-și astfel 
angajamentul luat în întîmpinqrea 
zilei de 1 Mai. în același timp ei 
au realizat numai laminate de 
bună calitate și au dat peste pre
vederile planului mai bine de 600 
tone produse.

2.700.000. lei 
economii

in săptămîna care a trecut, în majoritatea întreprinderilor din orașul Baia Mare, organizațiile și comitetele U.T.M. au organizat adunări ale tineretului închinate aniversării a 40 de ani de la crearea U.T.C. și „Zilei tineretului" din țara noastră. 400 de tineri din cartierul Ferneziu și de la Uzinele „1 Mai” au ascultat în sala cinematografului conferința „40 de ani de muncă și luptă” ținută de loan Săsăran, secretarul comitetului U.T.M. pe uzină. La întreprinderea minieră „Petre Gheorghe”, a- proape 200 de tineri, după terminarea schimbului I, s-au adunat în sala de ședințe, unde au ascultat cu deosebit interes fragmente din lucrări literare care se referă la viața și lupta U.T.C., condusă de partidul comunist. Au mai avut loc adunări ale tineretului la Combinatul chimic metalurgic, U.M.U.M. și în alte întreprinderi și instituții.
V. MOINEAGU

★

Comitetul U.TJM. de Ul Fa
brica de mașini și unelte 

„Înfrățirea^ din Oradea 
l-a invitat zilele trecute pe 
tov. Liviu Moldovan, prim se
cretar al Comitetului regional 
U.T.M. Crișana. La clubul uzi
nei au participat la întâlnire 
peste 300 de tineri și numeroși 
muncitori vîrstnici. Tovarășul 
Moldovan le-a vorbit tinerilor 
despre trecutul glorios de luptă 
al U.T.C. sub conducerea 
P.C.R., în anii grei ai ilegali-

tații și ai teroarei fasciste. 
Vorbitorul s-a referit apoi 
la activitatea desfășurată de 
tineretul din patria noastră 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste. In încheiere, 
tov. Moldovan Liviu a înmânat 
tinerilor Jari Iuli și Soric 
loan diplome de onoare ale 
C.C. al U.T.M. pentru merite 
deosebite în muncă și activita
tea obștească. El a înmânat, de 
asemenea, numeroase diplome 
ale Comitetului regional U.T.M. și insigna jubiliară celor mai 
buni tineri muncitori, tehni
cieni și ingineri din uzină.

RAIOANELE : LAPUȘ, 
ȘOMCUȚA MARE 

ȘI CEHU SILVANIEI

(regiunea Maramuref)

din raioanele

cu porumb. Folosind experiența buna a G.A.C. din Berveni, Mădăras și altele,' colectiviștii din această regiune au semănat în primăvară culturi intercalate de fasole și dovleci printre porumb pe o suprafață de 40.000 hectare.

— Asta-i ultima brazdă, tovarășe inginer. Gata, am terminat însămînțatul porumbului. De acum să ne pregătim pentru lucrările de întreținere. (O discuție, într-un moment de răgaz, la capătul tarlalei, între inginerul agronom Petre Banu, de la GAC „T. Vla- dimirescu" din comuna C. A. Rosetti, raionul Făurei, și mecanizatorul Gheorghe Popa de la S.M.T. Făurei).Foto: I. CUGU

Colectiviștii ___Lăpuș, Șomcuța Mare și Cehu Silvaniei au terminat primii din Maramureș însămir.țarea porumbului pentru boabe. Pînă la 29 aprilie pe ogoarele regiunii au fost semănate cu porumb mai mult de 80 la sută din suprafețele destinate acestei culturi. Lucrările de însămînțare a porumbului continuă cu intensitate. în raioanele Oaș. Sighet și în gospodăriile colective din raza o- rașului Baia Mare se însămîn- țează acum ultimele suprafețe

BEIUȘ ȘI GURAHONȚ 
(regiunea Crișana)

Organizînd munca în două schimburi la majoritatea tractoarelor și folosind din plin atelajele proprii, gospodăriile colective din raioanele Gura- honț și Beiuș au terminat în- sămînțarea culturilor pe cele aproape 40.000 ha planificate pentru primăvară. Pînă la 28

aprilie au terminat însămîn- țările și aproape 200 gospodării colective din alte raioane. Insămînțările au fost mult intensificate, în ultimele zile și în raioanele Șlmleu, Aleșd și Marghita unde s-a realizat pînă acum între 86—90 la sută din plan. In întreaga regiune această lucrare a fost executată în proporție de 81 la sută.Cu sprijinul inginerilor a- gronomi, colectiviștii execută însămînțările la un înalt nivel agrotehnic. întreaga suprafață destinată culturii porumbului se însămânțează în terenuri arate din toamnă^ cu sămînță dublu hibridă, iar pe aproape 60 la sută se însămânțează intercalat, fasole șl dovlecL

be ma] multi ani 
intre sectoarele mi
niere de Ia Corniței și 
Valea Neagră, apar- 
finind exploatării mi
niere Bratca se desfă
șoară o însuflețită în
trecere pentru obține
rea produselor de ca
litate, pentru realiza
rea șl • îndeplinirea 
planului de producție 
la toți indicii. Anul 
trecut, de pildă, în
trecerea socialistă a 
lost cîștlgată de mi
nerii sectorului Cor-1 
nițel. Iată fnsă că du
pă un trimestru de 
muncă susținută, an
trenați în întrecerea 
socialistă se ce desfă
șoară în cinstea Zilei 
de 1 Mai, minerii de la 
sectorul Valea Neagră 
au ciștigat zilele aces
tea drapelul de sector 
fruntaș pe exploatare. 
Cu ce rezultate întîm- 
pină ei ziua de 1 Mai? 
In avîntata întrecere,

minerii sectorului Va
lea Neagră realizează 
planul producției-mar- 
fă în procent de 106 
la sută iîn flecare zi 
(ca de altfel în tot 
cursul acestui an). 
Pornind în întrecere, 
el s-au angajat să dea 
cărbune de cea mal 
bună calitate. In acest 
scop și-au propus 
reducă procentul 
steril r rizibil cu 6 
sută, iar procentul 
cenușă cu încă 2 . 
sută țață de cel ad
mis. Angajamentele au 
devenit fapte.

Un alt abiectlv al 
întrecerii socialiste îl 
constituie și reducerea 
continuă a prețului 
de cost pe flecare to
nă de cărbune. Minerii 
de la Valea Neagră au 
redus prețul de cost 
în cinstea zilei de 1 
Mai cu 4,97 lei pe fie
care tonă de cărbune 
iar economiile de

9
1

primii

să 
de 
la 
de 
la

100.000 tei planificate 
peste plan au fost 
depășite în mai puțin 
de 4 luni, ațungînd la 
107.000 lei.

La sectorul minier 
Valea Neagră lucrea
ză 120 de tineri. Or
ganizația U.T.M. i-a 
antrenat pe toți In În
trecerea socialistă ce 
se deslășoară între 
cele 12 brigăzi de pro
ducție ale sectorului. 
In fiecare brigadă, la 
flecare loc de muncă 
tinerii se achită cu 
cinste de sarcinile de 
producție. Din rîndul 
lor s-au ridicat nu
meroși fruntași 
Martin 'Andrei, 
Traian, Negru . 
III, Bodea loan 
mulți alții.

Ziua de 1 Mai este întîmpi- nată de petroliștii ploieșteni cu noi și însemnate succese în muncă. De pildă, colectivul schelei petroliere Cîmpina a raportat îndeplinirea și depășirea angajamentelor luate.- Astfel, prin săparea și punerea în funcțiune a 10 sonde și prin reactivizarea altor 8 din fondul inactiv, petroliștii au obținut importante cantități de țiței peste prevede* rile planului. Astfel planul de producție al acestei schele a fost depășit cu 2,2 la sută producția globală, cu 4,48 sută la producția marfă.Printre schelele fruntașenumără și schela petrolieră Boldești. Aici, în afară de îndeplinirea cu regularitate a planului s-au obținut economii la reducerea prețului de cost de peste

la la'se
I ca
Caba
Pe tiu
11 șl

IV. CLONDA

2.700.000 lei.
I. TEOHARIDE

o
1

3

(Agerpres)
RIMNICU VILCEA

(regiunea Argeș)

Pînă ieri în regiunea Argeș au fost însămînțate cu porumb aproape 200.000 de hectare, ceea ce reprezintă 82,7 la sută din Euprafața planificată. Acest rezultat a fost posibil datorită interesului manifestat de mecanizatori și colectiviști față de sporirea vitezei zilnice de lucru, care a ajuns Ia aproape 25.500 hectare.Cele mai bune rezultate le-au obținut oamenii muncii de pe ogoarele raionului Rîmnicu Vîl- cea care în ziua deschiderii sesiunii extraordinare a Marii A- dunări Naționale au raportat terminarea însămînțărilor de primăvară.Pe locuri de frunte se situează ți raioanele Horezu, Muscel, Drăgănești Olt, Găești, unde în- •ămînțarea porumbului a efectuată în proporție de mult de 90 la sută.în întreaga regiune, peste de gospodării colective au terminat însamînțatul porumbului.

7uniorii noștri sînt
in Europa 1

Întrecerea celor 
sprezece echipe, reprezentînd 
elita fotbalului tînăr de pe 
bătrînvd continent, a fost câș
tigată de purtătorii tricouri- 
lor cu stema R.P-R. Prin vic
toria la scor asupra Iugosla
viei, în meciul decisiv, ei au 
demonstrat fără drept de 
apel că trofeul U.E.F.A. 
putea 
cesta 
decît

Cei 
ai J 
aduc astfel fotbalului 
nesc 
performanță din istoria sa.

Peste 70.000 
au fost martorii

Dan Dețliu o bună pregătire

nouă-

nui să-și găsească anul a- 
domiciliu mai indicat 
Bucureștiul...

\ unsprezece componenți 
formației învingătoare, 

‘ : romî-
cea mai răsunătoare

de spectatori 
acestui suc-

ces pe deplin meritat, de na
tură să șteargă amărăciunea 
atîtor „ocazii ratate* in edi
țiile anterioare și să confirme, 
totodată, marile rezerve 
posibilități de progres 
soccerului nostru.

Pare, desigur, 
dar deși am fi putut cîștiga 
la o diferență încă mai cate
gorică, derbiul competiției a 
însemnat un examen destul 
de dificil. Așa cum lăsaseră 
să se vadă încă din prelimi
narii și, mai ales, din semi
finala cu Cehoslovacia (cîști- 
gătoarea locului 3, prin tra
gere la sorți), adversarii de 
ieri alcătuiesc o formație re-

și 
fale

paradoxal

dutabilă, cu .. _ „_____
fizică și tehnică. Ei au intrat 
pe teren deciși să învingă, au 
depus eforturi enorme pentru 
a echilibra situația, chiar a- 
tunci cînd superioritatea gaz
delor devenise evidentă, ne- 
renunțînd la luptă decât oda
tă cu fluierul final.

Este un mare merit — ca
pital, aș zice — al juniorilor 
noștri, că nu s-au descumpă
nit nici un moment, au ripos
tat energic atacurilor inițiale 
— iar atunci dnd au reușit 

mai 
capăt. Per- 
existat și în 
toate meciu-

să preia inițiativa, n-au 
cedat-o pină la 
sonal, cred că a 
acest joc, ca în

(Continuare în pag. Vl-a)

AURELIA POPESCU 
corespondenta „Sdnteii> 

tineretului* pentru regiunea.
Argeș

De la stingă la dreapta (în rîndul de lus) VIOREL PETESCU (căpitanul echipei), VASILE SUCIU, ALEXANDRU PAL, MIRCEA RĂCELESCU, DUMITRU POPESCU, CONSTANTIN JAMAISCHI; (în rîndul de Jos) CONSTANTIN MATEI, EMIL DUMITRIU, FLOREA VOINEA, VASILE GERGBLY, ION HAW; GHEORGHE OLAH (antrenor).



LUCRĂRILE SESIUNII EXTRAORDINARE A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Tovarăși,In aceste zile de primăvară, cînd parcă și natura este in sărbătoare, privirile întregului popor romîn sînt ațintite spre capitala patriei noastre, unde se desfășoară lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale consacrate încheierii colectivizării agriculturii.In Raportul prezentat sesiunii de tovarășul Gheorghiu- Dej se face un cuprinzător bilanț al strălucitelor victorii de însemnătate istorică obținute de poporul romîn pe drumul construirii depline a socialismului în partria noastră. Raportul face o analiză profundă, marxist-leninistă, a condițiilor în care s-a desfășurat munca pentru construirea socialismului la sate, relevă succesele însemnate obținute în dezvoltarea agriculturii și trasează sarcinile pentru consolidarea realizărilor dobîndite, creșterea continuă a producției agricole, îmbunătățirea conducerii a- griculturii, asigurarea cu cadre necesare de specialiști, pentru întărirea economico- organizatorică a gospodăriilor agricole colective.în anii care au trecut de la eliberarea de sub jugul fascist, țara noastră a parcurs o întreagă epocă istorică ; a fost lichidată pentru totdeauna exploatarea omului de către om, au triumfat pe deplin relațiile de producție socialiste în economia națională.Ca urmare a politicii partidului de industrializare socialistă a țării, în anii regimului democrat-popular au fost create noi ramuri industriale, s-a dezvoltat puternic industria grea cu pivotul ei — industria constructoare de mașini.Se schimbă văzînd cu ochii înfățișarea patriei. Pe harta țarii au apărut uzine și fabrici noi, înzestrate cu mașini și utilaj modern, care asigură creșterea continuă a producției industriale, dezvoltarea armonioasă a întregii econimii naționale.O mare amploare au luat construcțiile de locuințe și de așezăminte social-culturale, care fac ca orașele noastre să fie tot mai frumoase și să a- sigure condiții de viață din ce în ce mai bune pentru oamenii muncii.Urmînd cu încredere drumul arătat de partid, peste 3.200.000 familii țărănești s-au unit în puternice gospodării colective; în locul gospodăriilor țărănești mici s-au format mari gospodării colective, care dau posibilitatea folosirii din plin a mijloacelor mecanizate, aplicării științei și agrotehnicii înaintate, asigură creșterea continuă a producției agricole și crearea unui belșug de produse agroalimentare.Partidul nostru a considerat transformarea socialistă a agriculturii drept una din cele mai importante sarcini ale revoluției socialiste, a cărei rezolvare constituie o condiție obligatorie pentru victoria deplină a socialismului.Urmînd neabătut învățătura marxist-leninistă și aplicînd-o în mod creator la condițiile concrete ale țării noastre, partidul a elaborat linia sa politică, formele de organizare și metodele de muncă, corespunzătoare sarcinilor fiecărei etape de dezvoltare.Trebuie subliniată, importanța deosebită pe care a avut-o istorica Plenară a CG al P.M.R. din 3-5 martie 1949. Raportul tovarășului Gheorghiu-Dej la această plenară a făcut o analiză științifică, marxist-leninistă, a transformărilor revoluționare care au avut loc în țara noastră și a trasat drumul pentru transformarea socialistă a satelor.Iată cum se definea în raport politica partidului la sate: „Partidul Muncitoresc Romîn își pune ca sarcină să ducă o astfel de politică la sate, să aplice astfel de măsuri practice, încît să apere țărănimea muncitoare de ruinarea sălbatică și de exploatarea barbară din partea chiaburilor și a cămătarilor de tot soiul, pregătind treptat condițiile în vederea trecerii țărănimii la socialism.In acest scop, partidul va căuta:— să limiteze chiaburimea și să pregătească condițiile desființării treptate a exploatării omului de către om la— ’ să interzică vînzarea, cumpărarea și arendarea pă- mîntului, spre a feri țărănimea săracă și mijlocașe de primejdia de a pierde pă- mîntul;— să dezvolte toate modurile de cooperație în agricultură;— să contribuie la mecanizarea și electrificarea tot mai largă a gospodăriei agricole cu ajutorul S.M.T. și a mijloacelor proprii ale cooperativelor;— să dea un larg ajutor financiar cooperativelor, prin credite ieftine și ajutor țărănimii muncitoare.Dezvoltarea gospodăriilor a- gricole colective, extinderea numărului lor nu va putea și nu trebuie să aibă loc decît:— pe măsura creșterii industriei socialiste, capabilă să înzestreze agricultura socialistă cu mașini agricole perfecționate;— pe măsura formării cadrelor de agronomi, capabili să conducă agricultura unei asemenea gospodării colective, și— pe măsura creșterii conștiinței maselor largi ale țără

nimii muncitoare asupra superiorității și necesității gospodăriei agricole colective".Cei 13 ani care au trecut de la Plenară au confirmat pe deplin justețea acestor prevederi. Acest document de mare importanță teoretica și practică își păstrează și astăzi întreaga sa valabilitate.Viața a arătat cît de justă a fost orientarea partidului nostru de a porni de la formele simple de cooperare in producția agricolă. întovărășirile au constituit o adevărată școală de educare, de obiș- nuire a țărănimii cu munca în comun și a ușurat mult trecerea ei în masă spre gospodăriile colective.Acum ne dăm și mai bine seama cît de dăunătoare a fost poziția grupului antipartinic care a sabotat timp de ani de zile constituirea întovărășirilor agricole și cît de criminală a fost acțiunea lor provocatoare față de țărănimea muncitoare. încălcarea legalității populare, arestarea din ordinul lor a mii de țărani și trimiterea lor în judecată au adus mari prejudicii alianței cu țărănimea muncitoare, precum și muncii de cooperativizare a agriculturii.Demascarea deviatorilor și măsurile luate de partid pentru înlăturarea urmărilor politicii lor au dus la creșterea încrederii țărănimii în partid, care s-a convins că acțiunea acestor deviatori era străină și dușmănoasă liniei partidului.în toată perioada trasfor- mării socialiste a agriculturii, Comitetul Central al Partidului, Biroul Politic au veghiat la aplicarea în practică a liniei politice stabilite de Plenara din martie 1949, s-au preocupat în mod sistematic de dezvoltarea continuă a agriculturii. Măsurile adoptate de recenta plenară a Comitetului Central, corespunzătoare noii etape de dezvoltare, reprezintă un exemplu grăitor al grijii permanente pe care o acordă agriculturii conducerea partidului nostru, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Transformarea socialista a agriculturii s-a făcut treptat, pe măsura creării condițiilor materiale necesare și a convingerii țărănimii de a trece pe calea socialismului. Putem spune, referindu-ne la cunoscuta teză a lui Engels, că țărănimea din țara noastră s-a convins realmente, muncind pe petecul ei de pămînt și văzînd rezultatele obținute de gospodăriile colective fruntașe, că numai marea gospodărie socialistă poate asigura creșterea producției agricole și ridicarea bunăstării sale, și de aceea a pășit în masă pe drumul arătat de partid — drumul agriculturii socialiste.Statul democrat-popular a acordat gospodăriilor colective un ajutor prețios, permanent, cu tractoare și mașini agricole, credite, semințe selecționate, material săditor, le-a sprijinit prin trimiterea de cadre de specialiști, care au adus un aport însemnat la creșterea producției agricole vegetale și animale.In încheierea colectivizării agriculturii un rol deosebit de important a avut vasta muncă politică și organizatorică dusă de organele și organizațiile de partid. Activitatea multilaterală, plină de abnegație, desfășurată de activul de partid, de toți comuniștii de la sate, a contribuit la creșterea autorității organizațiilor de partid, a îmbogățit experiența lor în organizarea și mobilizarea țărănimii la înfăptuirea sarcinilor puse de partid; a întărit și mai mult legăturile partidului cu masele.In lupta pentru construirea socialismului s-a ridicat pe o treaptă mai înaltă, s-a cimentat și mai mult alianța frățească dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, baza de neclintit a regimului nostru democrat-popular.Aplicarea consecventă a politicii de îngrădire și eliminare treptată a chiaburimii a dus la scăderea puterii ei economice, la limitarea continuă a posibilităților ei de exploatare. Aceasta a permis ca în martie 1959, cînd sectorul socialist al agriculturii devenise preponderent, cuprinzînd peste 60 la sută din suprafața a- gricolă a țării, să se ia măsuri pentru desființarea oricăror forme de exploatare a omului de către om în agricultură. Prin aceste măsuri a fost lichidată ultima clasă exploatatoare, s-a pus capăt pentru totdeauna exploatării omului de către om în țara noastră.Modul în care partidul nostru a rezolvat problema lichidării chiaburimii ca clasă constituie un exemplu de aplicare creatoare la condițiile concrete ale țării noastre a marxism-leninismuluLMerită subliniat faptul că, în țara noastră, în procesul colectivizării a avut loc o creștere continuă a producției agricole de cereale, floarea- soarelui, sfeclă de zahăr, și alte culturi, au sporit numărul de animale și producția de carne, lapte, lînă, ouă — ceea ce a asigurat satisfacerea cerințelor crescînde de consum ale populației și a industriei cu materii prime. Experiența țării noastre demonstrează că în perioada transformării socialiste a agriculturii nu trebuie să aibă loc neapărat o scădere a producției agricole, ci, dimpotrivă, aplicînd consecvent principiul leninist al cointeresării materiale a țărănimii și dezvol- tînd baza tehnică-materială a 

agriculturii, se poate asigura în această perioadă creșterea sistematică a producției agricole.Putem spune, tovarăși, că felul cum s-a rezolvat la noi problema transformării socialiste a agriculturii, faptul că paralel cu colectivizarea agriculturii a avut ioc o creștere continuă a producției agricole vegetale și animale constituie un aport al partidului nostru la îmbogățirea practicii construcției socialiste la sate, a tezaurului învățăturii marxist- niște.Tovarăși,Raportul prezentat de tovarășul Gheorghiu-Dej cuprinde un întreg program de măsuri hotărite la Plenara C.C. al P3IJL din 23—25 aprilie, menite sâ asigure realizarea marilor sarcini trasate de Congresul al III-lea al partidului cu privire la sporirea producției agricole, la întărirea gospodăriilor agricole colective.îndeplinirea măsurilor a- doptate la plenară impune îmbunătățirea continuă a muncii organizatorice, a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, ale organelor de stat și economice.Organele de partid regionale și raionale vor trebui să asigure îndrumarea permanentă a activității consiliilor agricole, să vegheze ca din ele să facă parte cele mai capabile și talentate cadre de ingineri agronomi, mecanici, zootehnicieni, medici veterinari etc — oameni cu experiență în organizarea și conducerea producției agricole, dornici să-și pună toate forțele în slujba ridicării continue a agriculturii.Așa cum s-a subliniat în recenta Plenară a C.C., în fața organizațiilor de partid de la sate stau noi sarcini de mare răspundere. Ele au datoria să ridice pe o treaptă mai înaltă întreaga muncă organizatorică și politico-educativă, punînd în centrul ei întărirea econo- mico-organizatorică a gospodăriilor agricole colective, sporirea producției agricole, organizarea unei largi întreceri socialiste pentru ridicarea tuturor gospodăriilor colective la nivelul celor fruntașe.Este necesar ca organele și organizațiile de partid să muncească într-un mod nou, să-și îmbunătățească stilul și metodele de muncă, centrul întregii activități de partid să fie mutat în gospodăriile a- gricole colective, gospodăriile de stat, S.M.T.-uri — acolo unde se hotărăște soarta producției agricole. De mare importanță este ca cele mai pregătite cadre de partid, cu experiență, cunoscătoare ale problemelor agricole, să Ce repartizate să muncească în agricultură, sâ acorde un ajutor permanent organizațiilor de partid și consiliilor de conducere ale G.A.C. în îndeplinirea sarcinilor mari ce le revin.Organizațiile de partid, toți membrii și candidații de partid trebuie să fie in primele rînduri ale luptei pentru rea- lizarea hotărîrilor partidului și guvernului privind întărirea și consolidarea gospodăriilor agricole colective, _ șă fie prezenți în locurile hotări- toare ale producției.Organele ?i organizațiile de partid trebuie să desfășoare o largă muncă de educare a țărănimii în spiritul colectivist, al patriotismului înflăcărat, al dragostei față de munca în comun și avutul obștesc, întreaga lor activitate să contribuie la formarea trăsăturilor omului nou. constructor conștient al societății socialiste.Plenara C.C. a arătat că
Cuvîntul tovarășului Ion Chețan 

(președintele G. A C. Boian, 
regiunea Cluj)Pentru noi, țăranii. în anul acesta primăvara a veni: de două ori. Prima oară utxynit, așa cum vine în fiecare an, iar a doua oară a poposit -n inimile noastre o dată cu vestea încheierii colectivizării a- griculturii în patria noastră. Aici, în fața dv, vreau sâ »- duc cuvîntul de mulțumire și recunoștință al colectiviștii cr din Boian, regiunea Cluj, partidului nostru drag, care a chezășuit prin politica sa Înțeleaptă victoria uriașa n? care o sărbătorim astăzi cu toții.Ca președinte al gospodăriei colective din Boian, vreau să împărtășesc cite ceva din experiența noastră cîștigată in cei aproape 12 ani de cind sîntem colectiviști, de cînd am pășit în viața cea nouă, socialistă. înfăptuind îndrumările partidului și folosind chibzuit ajutorul statului, noi am pus umărul pentru înflorirea gospodăriei colective. Rezultatele pe care le-am dobîndit în sporirea producției, in dezvoltarea averii obștești și ridicarea nivelului de trai al colectiviștilor au făcut ca. la numai doi ani de la înființare, toți țăranii muncitori din comuna noastră să se convingă să intre în gospodăria colectivă. Vorba ceia, spre traiul bun oamenii noștri nu s-au lăsat prea mult îndemnați.Mă voi opri mai ales la realizările obținute de gospodăria noastră colectivă în creșterea animalelor. La înființare, eram ca niște tineri însurăței care s-au luat loalaltă, după cum se 

pentru rezolvarea multiplelor sarcini ce se pun în domeniul agriculturii, de o mare însemnătate este îmbunătățirea continuă a muncii organizațiilor de masă și a organelor locale ale puterii de statiOrganizațiile U.TJL au da-nivekxl acrivisățu potitico-cr- 
treguiui tineret de la sate spre a participa cu toată puterea entuziasmului său creator. •- lizarea mărețelor obiective ce ne stau în față.Comitetele regionale, raionale și orășenești, organizațiile de bază ale partidului au datoria să-și îmbunătățească munca politică in rîndurile maselor de femei, care au un rol de seamă în întărirea și dezvoltarea gospodăriilor agricole colective, in întreaga viață obștească a satului.Ca urmare a reorganizării conducerii agriculturii, creste rolul și răspunderea sfaturilor populare în conducerea agriculturii. Ele trebuie să asigure îndrumarea permanentă, zi de zi, a consiliilor agricole, să rezolve cu competență și la timp toate problemele legate de dezvoltarea gospodăriilor agricole colective, de elaborarea planurilor lor de producție și îndrumarea economico-fi- r.anciară. să se ocupe de întreaga activitate gospodărească și social-culturală din satul colectivizat, să perfecționeze necontenit metodele și stilul lor de muncă.Organele și organizațiile de partid, sfaturile populare trebuie să vegheze la respectarea strictă a democrației interne a gospodăriei colective, la ținerea cu regularitate a adunărilor generale, prezentarea la timp a dărilor de seamă și dezbaterea modului cum se realizează sarcinile prevăzute în planul de producție, să asigure ca toate problemele economice și sociale ale gospodăriei colective să se discute și să se rezolve cu participarea activă a masei de colectiviști.Toți tovarășii care au luat cuvintul au vorbit cu îndreptățită mîndrie despre mărețele realizări înfăptuite în țara noastră; cu toții au subliniat justețea liniei politice a partidului nostru. Cea mai de seamă realizare o reprezintă însă succesele obținute in formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, a omului nou, constructor al socialismului.Toate înfăptuirile de piuă acum sînt rodul muncii entuziaste a minunatului nostru popor, ai cărui reprezentanți întruniți în cel mai înalt for al țării dezbat cu competență cele mai importante probleme ale dezvoltării agriculturu.Sesiunea noastră este cea ir~a* grăitoare demonstrat:? a unității indisolubile intre partid și popor.In aceasta constă principala garanție că sarcinile mari pe care ni le propunem vor fi pe deplin realizate.Mărețele rezultate obținute de partidul nostru în transformarea socialistă a satului, activitatea rodnică desfășurată de organele și organizațiile de partid ne dau deplina convingere că și în viitor sarcinile puse de partid in noua etapă de dezvoltare a agriculturii vor fi îndeplinite cu succes.îndeplinirea lor va duce la întărirea alianței dintre clasa rr. r. ; " v:: ~_z-citoue, a —■fiți» naoral-poh- tioe a intregul-u popor in jurul nartidului și guvernului — cbezâșu a nai victorii in desăvârșirea construcție: soci alisnculiâ și trecerea treptată la comunism(CaviaUn* * fact saHiniati eu patersiee *•<■■»).

ff—ca dot sâraci cu doi saci 0OB. Aveam numai 7 vaci cu lapte, 17 ol 3 cai și 2 perechi de bc_ Aș vrea sâ arăt că intr-un tnnp n-om dat a- tfwția cuvezitâ sectorului zootehnic. Și. vă spun drept, spre răul nostru. Am îndrepta: insă această greșeală. In r.dicarea sectorului zootehnic la nivelul unei ramuri principele de producție, de mare ajutor ne-au fost sfaturile partidului. precum și sprijinul ecordat de stat.Pe la noi oamenii au următoarea zicală : vorbă binesocotită face cît o ploaie bună, iar un sfat bun face cît o a- vere-. Nouă. colectiviștilor, țăranilor, partidul ne-a dat și sfaturi înțelepte, și ajutor de mare preț. Anul trecut cu 261.000 lei credite de la stat am cumpărat pe lingă efectivul ce-î aveam încă 33 de vaci cu lapte și 125 de vițele, în același timp, gospodăria acorda multă atenție creșterii animalelor tinere provenite din prăsilă proprie. Pe acestea le-am oprit pentru producție și am schimbat tăurași pe vițele de la colectiviști. în prezent avem o fermă de 385 bovine, din care 100 vaci. Anul trecut am obținut o producție medie de peste 2.000 1 lapte de la fiecare vacă furajată. în anul 1965 vom avea 544 bovine, din care 250 vaci cu lapte.Nu ne-am mulțumit numai cu mărirea numărului de animale, ci am căutat ca animalele noastre să fie de rasă bună, productive. Rasa care dă la noi cea mai mare can

titate de lapte și came este bălțata romînească. De la o vreme am introdus la ferma de vaci registre pentru controlul producției de lapte și urmărirea cu atenție a planului de montă și fătări. Am izbutit astfel să avem succese frumoase în selecția animalelor. Acum gospodăria noastră are 15 juninci provenite de la vacile de mare productivitate. Totuși nu sîntem mulțumiți și socotim că se poate face simțitor mai mult.In Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej se arată ce mare însemnătate are creșterea și în- grâșarea unui număr cît mai mare de porci.Noi vom pune un accent deosebit pe ingrășaxea porcilor și vom vinde an de an statului tot mai multă carne. Știm că încheind contracte de vinzare către stat avem un cumpărător sigur și ne bucurăm de prețuri avantajoase, care dau putința gospodăriei să obțină mari venituri bănești. De aceea ne vom da silința să avem producții tot mai ridicate la ha precum și de la fiecare animal, pentru a contribui la asigurarea fondului central al statului cu cantități mereu sporite de produse agricole. în acest an, în lunile mai, septembrie și noiembrie, vom vinde statului, pe bază de contract, 500 de porci grași, în greutate totală de 50.000 kg carne. In 1965 vom vinde aproape 1.000 porci grași, deci peste 100.000 kg carne.Odată cu dezvoltarea fermelor de vaci și porci, ne îngrijim și de mărirea celor de păsări și oi.Călăuzindu-ne după indicațiile plenarei C.C. al P.M.R. din iunie-iulie 1961, ne-am străduit să asigurăm și baza furajeră de care au nevoie a- nimalele gospodăriei colective, începînd din toamna acestui an. vom avea pentru fiecare vacă cu lapte o rație zilnică de 6 kg fin, 25 kg porumb siloz. 5 kg sfeclă de zahăr. Concentratele se vor asigura în raport cu producția de lapte
Cuvîntul deputatului

Nicolae GiosanTerminarea colectivizării a- griculturii constituie o mare victorie a partidului și statului nostru pe frontul făuririi unei vieți îmbelșugate și fericite. Acest eveniment de însemnătate Istorică este rodul bogat al politicii științifice, plir.â de înțelepciune a partidului nostru.Colectivizarea agriculturii a fes: întotdeauna analizată de partid in strînsă legătură cu sporirea producției agricole. Pentru a obține mal multe cereale. carne, lapte, lînă, ouă și alte produse, conducerea partidului a orientat agricultura pe calea dezvoltării intensive spre creșterea in primul rind a producției de cereale și îndeosebi de griu și porumb. Aceasta constituie o bază sigură și trainică pentru dezvoltarea creșterii animalelor și a celorlalte ramuri de producție agricolă. In cadrul acestei orientări, o importanță deosebită a fost dată culturii porumbului, care găsește condiții de climă și sol deosebit de favorabile în toate regiunile țării.încă de la Consfătuirea fruntașilor din agricultură din 1955 au fost criticate teoriile greșite ale unor specialiști care au susținut reducerea suprafețelor însămînțate cu porumb. Măsurile concrete luate au dus la extinderea acestei culturi și la sporirea producției la hectar. Suprafața cultivată cu porumb este în 1962 cu peste 1 milion hectare mai mare decît în 1953, iar producția la hectar în perioada 1957-1961 este cu 44 la sută mai mare decît producția medie a anilor 1934-1938.Printre măsurile importante luate în vederea sporirii producției de cereale se înscrie și crearea în anul 1957 a Institutului de cercetări de la Fun- dulea, cu sarcina specială de a promova cultura porumbului hibrid în țara noastră.Este greu să exprimi în cîteva cuvinte sprijinul și îndrumarea permanentă pe care institutul nostru a primit-o din partea conducerii partidului și personal din partea tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej. Intr-un timp scurt s-a creat o bază tehnică materială pentru cercetare, rîvnită de mulți străini care ne-au vizitat țara ; avem relații științifice și facem schimb de experiență și de semințe cu un număr important de institute similare din întreaga lume ; am fost stimulați pentru rezultatele bune obținute și criticați atunci cînd recomandările noastre nu se potriveau cu practica, cu nevoile producției din gospodăriile de stat și colective.In perioada anilor 1957-1961 au fost experimentați un număr de 174 hibrizi. Sporurile de producție realizate cu hibrizii dubli în cîmpurile experimentale au fost de 50 la sută față de producția soiurilor raionate. Cei mai buni hibrizi au dat producții duble față de soiurile și populațiile locale.Au fost unii specialiști care s-au îndoit de justețea măsurilor luate de a introduce în cultură porumbul hibrid, dar viața a spulberat netemeinicia părerilor lor.Intr-un timp relativ scurt, cercetătorii institutului nostru au creat hibrizi de porumb proprii. Un număr de 30 de hibrizi dubli, care s-au dovedit valoroși în stațiunile noastre experimentale, în anul 1961 au fost încercați de către Comisia de stat pentru omologarea soiurilor și cultivați a- 

a fiecărei vaci. Totodată ne străduim nu numai să asigurăm necesarul de furaje pentru anul în curs, ci să facem și o rezervă.In primul rînd e nevoie să obținem ca porumbul siloz să devină furaj de bază în hrana animalelor. In anul trecut am realizat la această cultură producții neuniforme, de la brigadă la brigadă : între 10.000—40.000 kg la ha. De ce? Pentru că unele brigăzi r.-au îngrijit porumbul siloz cum se cuvine, socotindu-1 ca o cultură fără importanță. în anul acesta insă, adunarea generală a colectiviștilor a ho- tărit ca pe întreaga suprafață de 90 ha cultivată cu porumb siloz să se facă aceleași lucrări agrotehnice ca și la porumbul pentru boabe.Pentru că a venit vorba de porumb boabe, vreau să arăt că noi ne-am propus și am și luat măsurile necesare să obținem de pe 60 ha cîte 5.000 kg porumb boabe în cultură neirigată. începînd cu anul viitor, vrem să realizăm această producție de pe întreaga suprafață a gospodăriei cultivată cu porumb.Colectiviștii din satul nostru m-au împuternicit să vă aduc la cunoștință că ei vor face totul pentru a mări producția agricolă. Chiar în a- ceastă campanie agricolă am terminat la timp și în bune condiții agrotehnice semănatul culturilor de mazăre, orzoaica, borceag, ovăz, iar la data de 26 aprilie am terminat semănatul porumbului.Sîntem hotărîți să aplicăm întotdeauna întregul complex de măsuri agrotehnice, să realizăm producții mari, ceea ce ne va permite să ne bucurăm de o viață îmbelșugată, să contribuim mai din plin la întărirea patriei noastre.Sînt sigur că hotărîrile importante care vor fi adoptate de sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale vor constitui pentru noi țăranii colectiviști un îndrumar prețios și ne vor ajuta să pășim mereu înainte pe drumul arătat de partid.

poi în condiții de producție în G.A.S. și G.A.C. din diferitele zone ale țării. Hibrizii experimentați au dat producții de 6.000-8.000 kg/ha în cultură neirigată, depășind cu sporuri însemnate producția soiurilor raionate ; unii dintre ei au depășit și producția celor mai buni hibrizi străini și sînt mai rezistenți la secetă și la șiș- tăvire.In prezent dispunem de un bogat și valoros fond de material biologic, adevărat fond de aur al țării, care permite ca porumbul hibrid să se cultive în 1963 pe circa 3 milioane hectare, iar în 1964 să- mînța hibridă să fie generalizată pe întreaga suprafață cultivată cu porumb.In domeniul agrotehnicii, de asemenea, s-au obținut rezultate prețioase. Au fost demonstrate sporurile însemnate de producție ce se obțin prin executarea arăturilor adînci de vară și de toamnă, eficacitatea mărită a îngrășămintelor organice și minerale prin îngroparea lor sub arătura a- dîncă, rolul deosebit de important pe care îl are asigurarea unei densități optime de plante la hectar pentru obținerea unor producții de 5.000 și peste 5.000 de kg de porumb la hectar în condiții neirigate.Pentru colaboratorii institutului nostru, nu poate fi o bucurie și satisfacție mai mare decît aceea de a constata din cuvîntul multor vorbitori la actuala sesiune a Marii A- dunări Naționale, ca și la Consfătuirea pe țară a colectiviștilor din anul trecut, că numeroase G.A.C. și G.A.S., folosind sămînța hibridă și a- plicînd în mod diferențiat recomandările științei și practicii înaintate, au obținut recolte bogate.Sîntem pe deplin conștienți că rezultatele obținute pînă acum în cercetarea științifică sînt încă departe de a satisface cerințele mereu crescînde ale agriculturii socialiste. A- vem nevoie de hibrizi de porumb, de soiuri de grîu, soiuri de sfeclă de zahăr, floa- rea-soarelui și alte plante de cultură care să corespundă cît mai bine condițiilor pedoclimatice și nivelului agrotehnic din ce în ce mai ridicat al agriculturii din țara noastră. Sarcina noastră, a oamenilor de știință, este de a crea în cel mai scurt timp posibil aceste soiuri, de a le experimenta, introduce și generaliza în producție.Agricultura noastră este dotată an de an cu tot mai multe tractoare și mașini agricole moderne, cu cantități sporite de îngrășăminte chimice, cresc în ritm susținut suprafețele amenajate pentru irigare. Este de datoria noastră să elaborăm noi metode agrotehnice corespunzătoare acestor mijloace, cu care statul înzestrează agricultura, să facem ca ele să contribuie în cea mai mare măsură la sporirea producției agricole.O sarcină de mare răspundere pe care cercetarea științifică va trebui s-o rezolve o constituie elaborarea diferențiată, pe zone pedoclimatice, a celor mai raționale sisteme de agricultură. Va trebui să renunțăm o dată pentru totdeauna la cercetarea unor sisteme de agr’ ultură, pe care practica noastră de producție le-a respins ca ineficiente din punct de vedere economic și în care cultura porumbului, a griului și a altor culturi de mare randament nu-și găseau proporția corespunzătoare.In rezolvarea acestor pro

bleme va trebui să pornim de la principiul verificat de practică și anume că cel mai rațional sistem de agricultură este acela care, cu aceeași cantitate de muncă asigură la hectarul de teren agricol mai multe cereale, carne, lapte, lînă, ouă și alte produse.încheierea colectivizării a- griculturii creează pentru cercetarea științifică un vast cîmp de activitate. Hotărîrea partidului nostru de a asigura fiecare gospodărie colectivă cu cîte un specialist cu pregătire superioară creează condiții deosebit de favorabile pentru introducerea și generalizarea în producție a metodelor științifice avansate. Inginerii și tehnicienii din producție, pe care îi considerăm colaboratorii noștri cei mai apropiați, pot și trebuie să facă din fiecare gospodărie agricolă colectivă un adevărat laborator de verificare, de introducere și generalizare în practică a rezultatelor obținute în cercetarea științifică.O mare însemnătate o are hotărîrea partidului și guvernului privind reorganizarea conducerii agriculturii și înființarea Institutului Central de Cercetări Agricole. Forma nouă de conducere a producției agricole creează un climat favorabil și condiții mult mai bune pentru legarea cercetării științifice de practica de producție. Programul de cercetare științifică și rezultatele experimentale vor fi discutate și aprobate de către organele superioare și locale de conducere a agriculturii. Cei mai valoroși cercetători din institute și stațiuni experimentale vor face parte din Consiliul Superior al Agriculturii sau din Consiliile regionale și raionale, vor munci permanent cu președinții gospodăriilor colective, cu inginerii și tehnicienii care activează nemijlo
Cuvîntul deputatului 

Mihai Bîrliga 
(președintele G. A. C. Roma — 

din regiunea Suceava)Tovarăși deputați șl invitați,Multe aș putea să vă spun despre gospodăria colectivă din Roma, despre hărnicia și priceperea colectiviștilor noștri. Am să mă o- presc însă asupra unei probleme și anume am ajuns să ridicăm zootehnia la nivelul unei ramuri de bază. Pe lingă pămintul mănos, bun atît pentru cultura griului și porumbului, cît și pentru legume, plante tehnice și furajere, gospodăria noastră colectivă are și însemnate suprafețe cu pășuni și finețe. Dar trebuie să arătăm că nu am folosit de la început toate posibilitățile pentru creșterea animalelor. In primii ani ne preocupam mai mult de producția vegetală. La mulți dintre noi se formase părerea că zootehnia n-ar fi rentabilă. Faptul că nu dezvoltam zootehnia făcea ca gospodăria noastră colectivă să fie ca o pasăre cu o aripă ruptă, care vrea să se înalțe, dar nu poate.Dar partidul ne-a învățat cum să dovedim colectiviștilor, pe bază de fapte, ce mare importanță are creșterea animalelor pentru întărirea gospodăriei colective. Și oamenii, pe baza exemplelor, au înțeles acest lucru. împreună cu organizația de partid și consiliul de conducere am studiat ce posibilități avem și am întocmit un plan cu sarcini concrete pentru dezvoltarea creșterii animalelor în anii 1959-1961. în înfăptuirea acestui plan un rol hotă- rîtor l-a avut ajutorul pe care l-am primit din partea statului prin creditele acordate pe termen lung și prin înlesnirile făcute în procurarea materialelor de construcții, prin repartizarea unui inginer agronom și a unui inginer zootehnist. Pînă la venirea inginerului zootehnist noj creș- team animalele așa cum ne pricepeam. Acum însă lucrurile s-au schimbat mult în bine. De la dînsul am învățat cum se face o furajare rațională, cum să îngrijim animalele, într-un cuvînt am învățat cum trebuie crescute animalele pe baze științifice.în Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej se arată legătura nemijlocită dintre asigurarea bazei furajere și creșterea numărului și producției animalelor. Intr- adevăr, poți să ai animale de rasă cît de bună, dacă nu le hrănești îndestulător, dacă nu le adăpostești cum trebuie nu te alegi de la ele cu mari foloase. Acest lucru îl știu acuma bine toți colectiviștii noștri. De aceea, ei se preocupă cu grijă de asigurarea bazei furajere, de ridicarea unor adăposturi bune. Pentru iarna care a trecut noi am asigurat furajele necesare celor 480 bovine, 325 porci și 824 oi, precum și pentru animalele de muncă. Am însilo- zat din toamnă cîte 10 tone de porumb în amestec cu soia pentru fiecare vită mare. Ca furaje am folosit și toate subprodusele din sectorul vegetal, precum și porumbul cultivat în amestec cu mazăre în miriște. Hrănite bine, ani

cit în producție, cu făuritorii recoltelor bogate. Aceasta constituie o garanție sigură că oamenii de știință din a- gricultură vor aborda și vor rezolva problemele vitale ale producției agricole, vor ajuta Consiliile agricole la organizarea și îndrumarea competentă a agriculturii.Rezolvarea la timp și în condiții corespunzătoare a a- cestor probleme cere ca centrul de greutate al muncii de cercetare științifică să-1 constituie stațiunile experimentale și punctele de sprijin din unitățile de producție, unde se verifică practic valabilitatea oricărei concluzii științifice. Stațiunile experimentale, atît cele regionale cît și cele specializate, vor contribui la organizarea, îndrumarea și conducerea științifică a agriculturii, la răspîndirea în producție a tot ceea ce este nou în știința și tehnica agricolă. Propagarea noului constituie o sarcină permanentă a cadrelor noastre din cercetare.Stațiunile experimentale trebuie să constituie model de gospodărire socialistă, să obțină cele mai mari producții și cu cel mai redus preț de cost. Numai în acest fel, prin exemplu viu, convingător, ele vor putea să contribuie în mod eficient la introducerea și generalizarea în producție a cuceririlor științifice.Răspunzînd chemării partidului de a lega cît mai strîns cercetările de nevoile reale ale producției și avînd la dispoziție toate condițiile necesare — bază tehnică-materială corespunzătoare, cadre calificate și devotate regimului nostru — vom contribui to7 mai mult la înfăptuirea sarcinilor mărețe pe care Congresul al III-lea al P.M.R. le-a pus în fața agriculturii noastre socialiste.

malele au dat o producție sporită de lapte pînă toamna tîrziu și în tot cursul iernii. Poată să pară curios, dar a- ceasta este adevărat: la noi în lunile de iarnă am obținut producții zilnice de lapte mai mari decît în timpul verii. Numai în cele 4 luni ale anului acesta am obtinut în medie de la fiecare vacă furajată cîte 1.008 litri lapte. Acum, în primăvară, pe 100 hectare pășune naturală la indicația inginerului zootehnist am executat lucrări de îngrijire și supraînsămînțări, ceea ce va fape ca producția de masă verde la hectar să crească de 2—3 ori. Cu porumb pentru siloz, în mare parte însămîn- țat intercalat cu soia, cultivăm 100 de hectare, fiind hotărîți să obținem o producție de 35.000 kg masă verde la hectar.Am să mă refer în continuare la experiența dobîndi- tă în creșterea porcilor. In gospodăria noastră am format din prăsilă proprie, o matcă de 75 scroafe de la care în acest an vom obține aproape 1.200 purcei. Procesul de reproducție al porcilor și îngră- șarea lor l-am organizat în așa fel ca în fiecare trimestru să putem livra porci îngrășați. Prin aceasta contribuim la aprovizionarea ritmică a oamenilor muncii cu carne, iar gospodăria colectivă încasează bani în tot cursul anului. In acest an gospodăria a contractat 500 porci, din care 90 i-am și livrat. Noi nu hrănim porcii numaj cu grăunțe. Pe lingă porumb folosim în hrana porcilor lucerna verde, zerul rezultat din prelucrarea laptelui, sfecla de zahăr în amestec cu urueli de porumb și orz. Mai folosim, pentru hrana porcilor, cu rezultate din ce în ce mai bune, bostani tocați mărunt în amestec cu uruială, iar scroafelor de prăsilă le dăm bostani tocați mărunt amestecați cu uruială și fierți. Iată de ce noi am extins cultura printre porumb a bostanilor pe o suprafață de peste 400 hectare.Șeptelul gospodăriei noastre a ajuns în prezent la 575 taurine, aproape 1.000 de oi și 570 porci. In anul acesta vom crește peste 10.000 de păsări, adică 800 de păsări la suta de ha de culturi cerealiere. In următorii ani creșterea animalelor va lua o și mai mare dezvoltare. Am prevăzut ca pînă în anul 1965 să mărim numărul taurinelor la 1.100 din care 500 de vaci de lapte, al oilor la 1.750, iar al porcilor la 1.340. Anual vom crește 30.000 păsări. De acum sporirea efectivelor de animale se va face la noi numai din prăsilă proprie, pe bâza selecționării și creșterii celor mai valoroși produși.Sporind an de an producția vegetală și animală, colectiva noastră își aduce o contribuție tot mai mare la formarea fondului central al statului, contractând cantități importante de produse agroalimentare. In acest an vom livra statului 544 tone grîu și porumb, 80 de tone floarea-soarelui, 6.251 tone de sfeclă de zahăr, iar
(Continuare în pag. a 3-a)



LUCRĂRILE SESIUNII EXTRAORDINARE A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a 2-a)din sectorul zootehnic 3.960 hl lapte și 102.400 kg carne. Din vînzarea produselor contractate colectiva noastră va încasa în acest an 6.465.800 lei.în documentele ce ne-au fost prezentate în sesiunea la care luăm parte sînt prevăzute măsuri deosebit de importante pentru conducerea și dezvoltarea agriculturii în perioada ce urmează.Ca deputat în Marea Adunare Națională am studiat cu multă atenție proiectul de lege privind reorganizarea conduce, rii agriculturii. Mă declar în-

trut'otul de acord cu măsurile propuse și le voi vota cu toată încrederea. înainte de a încheia cuvîntul meu aduc mulțumiri din inimă conducerii partidului și statului pentru înalta distincție ce mi-a fost acordată astăzi. Mulțumesc de asemenea, în numele colectiviștilor pentru decorarea gospodăriei agricole colective Roma cu Ordinul Muncii cl. I. Asigur conducerea partidului și a statului nostru că vom răspunde încrederii acordate depunînd toată străduința și priceperea noastră pentru înflorirea gospodăriei colective, pentru întărirea patriei noastre dragi.

Cuvîntul tovarășului Emil Bodnăraș

Cuvîntul tovarășului Vasile Dicu 
directorul S. M. T. Hărman, 

regiunea BrașovIn primul rînd aș vrea să-mi exprim deplinul meu asentiment față de măsurile preconizate în Raportul prezentat în sesiune cu privire la reorganizarea conducerii agriculturii potrivit cu necesitățile noii etape de dezvoltare.Intr-adevăr, viața impunea luarea unor astfel de măsuri. Ca director în S.M.T. Hărman am văzut cît de mare nevoie aveau gospodăriile colective de sprijin tehnic din partea cadrelor de specialiști. De aceea, consider, ca foarte justă măsura luată de partid și guvern de a se trimite în fiecare gospodărie colectivă specialiști cu studii superioare.Așa după cum s-a arătat în Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, stațiunile de mașini și tractoare au avut un rol principal în convingerea țăranilor de a păși pe calea gospodăriei colective, dovedind în practică că numai lucrînd pămîntul cu mijloace mecanizate, pe tarlalele întinse, fără haturi și aplicînd metodele agrotehnice avansate se pot obține recolte bogate.Vă rog să-mi permiteți să arăt pe scurt cum își îndeplinește stațiunea noastră sarcinile trasate de partid cu privire la creșterea producției agricole în gospodăriile colective din raza noastră de activitate.Pînă la colectivizarea completă a agriculturii stațiunea noastră a deservit un număr de 19 gospodării colective. Conștienți că asupra gospodăriilor colective sînt ațintite privirile țăranilor muncitori, mecanizatorii de la S.M.T. Hărman au dat un sprijin efectiv consiliilor de conducere ale gospodăriilor colective în întocmirea planurilor de producție, organizarea muncii, aplicarea în mod diferențiat a lucrărilor agrotehnice, folosirea de semințe selecționate și de mare productivitate, în vederea obținerii de producții sporite la hectar.Ca urmare, în anul 1961, producția medie de grîu obținută de gospodăriile deservite de noi a fost de peste 2.400 kg la hectar. Gospodăriile colective din Bod, Feldioara, SînpetrUj Hălchiu și altele au realizat la sfecla de zahăr producții medii între 23.000— 26.000 kg la hectar.Rezultatele obținute de gospodăriile colective au constituit un factor de seamă în atragerea maselor de țărani muncitori pe calea gospodăriei colective.In urma încheierii colectivizării agriculturii, stațiunea noastră deservește un număr de 35 gospodării colective cu o suprafață de peste 47.000 hectare. Ținînd seama de faptul că în prezent sarcinile noastre au crescut mult, conducerea stațiunii a luat din timp o serie de măsuri teh- nico-organizatorice privind mai buna folosire a tractoarelor și mașinilor agricole, astfel ca încă din primul an noile gospodării colectiv? să obțină producții mari la hectar.Pentru întărirea răspunderii personale față de calitatea lucrărilor executate, noi acordăm o atenție deosebită permanentizării brigăzilor de tractoare în gospodăriile co

lective, pvecum și repartizării de grupe permanente de tractoare și mașini agricole pentru fiecare brigadă de cîmp în parte. In felul acesta mecanizatorii au posibilitatea să cunoască mai bine terenurile pe care lucrează și să aplice în mod diferențiat regulile agrotehnice. Totodată, se imprimă un simț de răspundere mai mare mecanizatorilor pentru realizarea și depășirea producției planificate.Un rol important în permanentizarea brigăzilor l-a avut recrutarea de tractoriști din rîndul colectiviștilor. In prezent, noi avem aproape 60 la sută din mecanizatori prove- niți din gospodăriile colective în cadrul cărora își desfășoară activitatea.Una din preocupările noastre de seamă este ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale ale mecanizatorilor. Datorită acestui lucru, un număr tot mai mare de tractoriști și tehnicieni participă activ la ridicarea gradului de mecanizare a lucrărilor agricole. Așa de exemplu, mecanizatorii din brigada nr. 9 de la gospodăria colectivă din comuna Sînpetru, condusă de brigadierul Fides Otto, au inițiat semănatul sfeclei de zahăr în benzi a cîte trei rînduri la distanță de 42 cm între rînduri și 50 cm între benzi, ceea ce dă posibilitatea executării întreținerii culturilor mecanizate. De asemenea, această brigadă de tractoare, ajutată de un colectiv de tehnicieni, a reușit prin adaptarea unor cuțite la plugul purtat, să execute mecanizat operația de dislocare a sfeclei de zahăr. Astăzi, toate gospodăriile colective deservite de noi execută această lucrare mecanizat, fapt care duce la creșterea productivității muncii.Un alt colectiv de inovatori din stațiunea noastră a construit o cisternă cu încărcare prin vid, cu ajutorul căreia gospodăriile colective pot valorifica în condiții bune mustul de grajd pentru îngrășa- rea terenului.O mare atenție a acordat colectivii nostru de muncă pregătirii și desfășurării în condiții optime a campaniei agricole de primăvară. încă din iarnă s-a pus un accent deosebit pe ridicarea calificării mecanizatorilor, efectuarea reparațiilor la timp și de calitate superioară, în vederea prelungirii duratei de funcționare a tractoarelor și mașinilor agricole, micșorării procentului de defecțiuni în brigadă. In fiecare brigadă de tractoare au fost repartizați membri și candidați de partid, care prin exemplul lor personal contribuie la ridicarea nivelului calitativ al muncii mecanizatorilor noștri.Ascultînd Raportul și luînd cunoștință de sarcinile noi pe care partidul și statul nostru le pune în fața stațiunilor de mașini și tractoare, în condițiile terminării colectivizării agriculturii, ne angajăm în fața sesiunii Marii Adunări Naționale să sprijinim și mai mult gospodăriile colective în vederea obținerii de producții sporite la hectar, care să ducă la întărirea lor economico-organizatorică^ la creșterea bunăstării celor ce muncesc.

Tovarăși deputați, tovarăși invitați,Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romîne, întrunită în sesiune extraordinară, dezbate rezultatele și sarcinile izvorîte din încheierea procesului de colectivizare a agriculturii, una din cele mai însemnate realizări obținute de poporul nostru sub conducerea încercată a Partidului Muncitoresc Romîn.La baza dezbaterilor Marii Adunări Naționale stă Raportul prezentat de primul secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului de. Stat al Republicii Populare Romîne, tovarășul Gheorghiu-Dej.încheierea colectivizării a- griculturii, eveniment de co- vîrșitoare însemnătate politică și economică în viața poporului nostru, a lărgit cadrul a- cestei sesiuni a Marii Adunări Naționale.La dezbateri participă președinții tuturor gospodăriilor agricole colective din țară, directorii gospodăriilor agricole de stat, reprezentanții clasei muncitoare din fabrici, uzine și șantiere, reprezentanții intelectualității noastre.Colectivizarea agriculturii a soluționat una din cele mai grele și mai complexe probleme ale revoluției socialiste.Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție s-a statornicit ca bază de neclintit a orînduirii socialiste în toate ramurile economiei naționale.Aceasta reprezintă o mare victorie a partidului nostru, a clasei muncitoare, a țărănimii muncitoare, a întregului nos- stru popor.Pentru a ajunge la această victorie partidul nostru s-a călăuzit neabătut de învățătura marxist-leninistă, el a păzit ca lumina ochilor și a întărit zi de zi alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, principiu conducător în întreaga sa activitate.Partidul nostru a arătat limpede că drumul spre o viață de bunăstare, cultură și civilizație a milioanelor de țărani săraci șl mijlocași și a familiilor lor nu este și nu poate fi altul decît drumul marii a- griculturi socialiste, drumul gospodăriilor colective.Planul înfăptuirii transformării socialiste a satului a fost trasat de Istorica Plenară a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn din martie 1949.De la această dată, zi de zi prin muncă stăruitoare, plină de răbdare, învingînd greutăți, partidul a mobilizat în jurul său masele largi de oameni ai muncii, a creat baza teh- nică-materială necesară marii producții agricole socialiste; a asigurat pregătirea de cadre pentru organizarea și conducerea unităților agricole ; a desfășurat o temeinică muncă organizatorică și politică în rîndul țărănimii muncitoare pentru a o convinge de superioritatea gospodăriei agricole colective și i-a ușurat calea spre trecerea de la mica gospodărie individuală la marea gospodărie socialistă.In procesul de lămurire și îndrumare a maselor de țărani spre gospodăria agricolă colectivă, partidul a aplicat neabătut principiul leninist al cointeresării materiale și al respectării cu strictețe a liberului consimțămîntIn cei 13 ani care au trecut de la Plenara din 1949, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, pentru a asigura verificarea continuă a justeței liniei sale politice și a măsurilor organizatorice, a convocat periodic consfătuiri

cu reprezentanții țărănimii muncitoare.Grija pentru aplicarea consecventă a învățăturii marxist- leniniste în făurirea socialismului la sate, preocuparea stăruitoare și atentă la fiecare fază a acestui proces complex, înlăturarea fără întîrziere a încercărilor de deviere de la linia fermă a partidului — toate acestea au dus la încheierea cu succes a colectivizării agriculturii, fără grabă, dar și fără pierderi.Aceasta constituie un merit de seamă al Comitetului nostru Central, al Biroului său Politic și personal al tovarășului Gheorghiu-Dej.Lucrările Consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști din decembrie 1961 au demonstrat succesele remarcabile obținute de agricultura noastră socialistă.S-a întărit cu acest prilej și mai mult convingerea că sînt date toate condițiile pentru ca sarcinile stabilite de Congresul al IlI-Iea al Partidului Muncitoresc Romîn privind încheierea colectivizării agriculturii să fie înfăptuite înainte de termen.Chemarea lansată de Consfătuire a fost urmată cu încredere și entuziasm de întreaga țărănime muncitoare.Socialismul a învins la sate. In întreaga activitate desfășurată de partid pentru organizarea și îndrumarea țărănimii spre a înțelege superioritatea orînduirii noi, unul din factorii de seamă în formarea conștiinței socialiste l-a constituit ridicarea nivelului cultural al maselor țărănești.Vorbind despre importanța acestui factor, Lenin spunea : „...fără lichidarea completă a analfabetismului... fără ca populația să învețe într-o măsură suficientă să folosească cărțile... nu ne vom putea atinge scopul...".Raportul prezentat de tovarășul Gheorghiu-Dej arată cîtă importanță a acordat și acordă partidul acestei probleme.In anii puterii populare în- vățămîntul și cultura au pătruns adînc în viața satului, devenind bunuri de fiecare zi ale țărănimii.Satul nostru de azi, cu țărani liberi și luminați, nu are nimic din înfățișarea satului din trecut, a cărui imagine a dispărut pentru totdeauna.în anul 1933, după statistica oficială a vremii, peste un milion de copil de vîrstă școlară erau în afara școlii, îngroșînd numărul neștiutorilor de carte, în timp ce 7000 de învățători erau șomeri.în ceea ce privește numărul gimnaziilor — comparabile ca grad de învățămînt cu școala actuală de 7 (8) ani — în anul 1938 erau în întreaga țară doar 770 de unități, în timp ce astăzi numai la sate există 6.250 de astfel de școli, de peste 8 ori mai multe.învățămîntul de cultură generală la sate școlarizează astăzi aproape 2 milioane de elevi în toate unitățile școlare, care sînt încadrate cu peste 80.000 de învățători și profesori.în anii puterii populare școala de 7 ani de la sate a dat circa 1 milion de absolvenți.Peste 17.500 studenți prove- niți de la sate se află astăzi în institutele noastre de învățămînt superior.In anii puterii populare institutele de învățămînt superior au dat peste 33.000 ingineri, medici, profesori și alți specialiști de înaltă calificare, fii de țărani muncitori.Pentru trebuințele învăță- mîntului de toate gradele statul de democrație populară a afectat în ultimii 10 ani a- proape 34 miliarde de lei.

Tovarăși,Sarcinile care stau în fața agriculturii, acum după încheierea colectivizării, sînt deosebit de importante. Pentru rezolvarea lor cu succes, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn a elaborat un complex de măsuri, prezentate în RaportReorganizarea conducerii a- griculturii prin înființarea Consiliului Superior al Agriculturii, a consiliilor agricole regionale și raionale ocupa un loc central în cadrul acestor măsuri.Principiul leninist al conducerii colective își găsește astfel deplină aplicare, asigurînd o îndrumare competentă și operativă a întregii economii agricole.în Raport se subliniază însemnătatea pregătirii temeinice, nu numai de ingineri, tehnicieni și specialiști necesari agriculturii, ci în aceeași măsură a întregii țărănimi.Concepția aceasta a conducerii partidului nostru stă la baza unui întreg sistem de pregătire, sistem care cuprinde toate treptele învățămîntu- lui agricol.Astfel, pentru ca tineretul sătesc, viitorii colectiviști, să-și însușească o pregătire a- grotehnică cit mai bună, în școala generală de 8 ani de la sate se va studia în mod sistematic „Agricultura* ca obiect principal de învățămînt eșalonat pe 4 ani de studiu (clasele V—VIII).în cadrul acestei discipline elevii vor primi cunoștințe teoretice și practice despre sol și agrotehnică, îngrășăminte și folosirea lor rațională, cultura cerealelor, legumicultura, horticultură, protecția plantelor, creșterea animalelor, cunoștințe despre mașini agricole și despre organizarea producției agricole.însemnătatea acestei măsuri este evidentă dacă avem în vedere faptul că pînă în anul 1965 vor absolvi școala generală de 8 ani de la sate și își vor fi însușit aceste cunoștințe agricole circa 1 milion de elevi.Pentru o bună deservire a mașinilor și utilajului cu care agricultura va fi considerabil dotată în viitorii ani, se prevede ca pînă în 1970 să se ajungă la un număr de peste 150.000 mecanici agricoli, prin pregătirea în școli profesionale cu durată de 3 ani, cît și a unui număr de peste 4000 maiștri mecanici agricoli, prin pregătirea în școli tehnice de maiștri cu durata de 3 ani.Un loc deosebit de important în sistemul de învățămînt preconizat îl ocupă școlile tehnice cu durata de 4 ani, care urmează să pregătească tehnicieni: agronomi, horticultori, veterinari șl con-* tabili agricoli.In aceste școli vor fi primiți absolvenți ai școlilor de 7 ani (8) ani din mediul sătesc. Planurile și programele de învățămînt vor cuprinde volumul de cunoștințe necesare unei pregătiri temeinice, pentru ca absolvenții acestor școli să poată îndeplini în bune condiții funcția de ajutoare directe ale inginerilor agronomi, horticultori și ale medicilor veterinari. Pentru însușirea cunoștințelor de or-; ganizare și conducere a muncilor agricole, ultimul an de școală este destinat exclusiy practicii în producție.Este o sarcină de seamă a Consiliului Superior al Agriculturii și Ministerului învă- țămîntului să treacă neîntîr- ziat la organizarea acestei ramuri noi de învățămînt, la întocmirea planurilor și programelor de învățămînt pentru anul școlar 1962—1963, ținînd seama ca pînă în anul 1970 să

se ajungă la un număr de 50.000 tehnicieni agricoli.Dezvoltarea agriculturii socialiste pe baza celor mai moderne mijloace tehnice reclamă un număr însemnat de specialiști de înaltă calificare tehnică și științifică.Pentru aceste motive Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a- cordă pregătirii cadrelor agronomice cu studii superioare o deosebită atenție.Spre deosebire de sistemul de învățămînt de pînă acum, în care toți specialiștii cu calificare superioară necesari agriculturii erau pregătiți în institutele agronomice ale Ministerului Agriculturii, sistemul elaborat de conducerea partidului nostru preconizează :— întîi: trecerea întregului învățămînt superior agricol în cadrul sistemului unitar al Ministerului Invățămîn- tului;— al doilea : durata unică de învățămînt de 5 ani pentru toate specialitățile;— al treilea : stabilirea specialităților la ingineri agronomi, ingineri horticoli, medici veterinari, ingineri mecanici agricoli și ingineri hidrotehnicieni ;— al patrulea : pregătirea Inginerilor agronomi, a inginerilor horticoli și a medicilor veterinari în institute a- gronomice, iar a inginerilor mecanici agricoli și a inginerilor hidrotehnicieni în institute politehnice, respectiv de construcții; pregătirea cadrelor de economiști necesari a- griculturii se va face la Institutul de științe economice;— al cincilea: pregătirea practică în unități agricole de producție și stațiuni experimentale, organizată în funcție de calendarul muncilor a- gricole, pentru a da studenților posibilitatea să cunoască toate fazele procesului de producție.In vederea realizării acestor îndrumări urmează să fie instituită deîndată o comisie formată din profesori universitari, cercetători, ingineri și tehnicieni din producție, care, sub conducerea Ministerului Invățămîntului, să reexamineze și să îmbunătățească planurile și programele de învățămînt, modul de organizare a pregătirii teoretice și practice în producție.De asemenea, urmează a fi elaborat un plan de perspectivă pentru înzestrarea laboratoarelor, precum și un plan de amplasare a construcțiilor pentru învățămînt în apropierea unităților de producție .agricolă.Cadrele noastre didactice, specialiștii din domeniul agriculturii, tineretul nostru studios sînt chemați să-și pună toată priceperea și dragostea lor, pentru a da agriculturii noi contingente de muncitori, tehnicieni și ingineri cît mai temeinic pregătițiNu încape îndoială că, aplicînd cu pricepere și stăruință îndrumările Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn cît și hotărîrile ce vor fi luate de Marea Adunare Națională, vom asigura o bună soluționare a problemelor care stau în fața agriculturii noastre socialiste în etapa în care ea a intrat.în acest spirit sînt convins că angajamentul ferm al oamenilor de știință, al profesorilor și al învățătorilor, de a aduce la îndeplinire întocmai aceste îndrumări și hotărîri nu va fi dezmințit.(Cuvîntarea a fost subliniată cu puternice aplauze).

GHEORGHE ENEșef de brigadă la S.M.T. Balaciu, regiunea București, Erou al Muncii Socialiste
GHEORGHE DUMITRU președintele gospodăriei colective din comuna Hitiaș, regiunea Banat TATfANX BONTA$ inginer agronom la G.A.C. Homocea, regiunea Bacău ȘTEFAN MICLEA președintele gospodăriei colective din comuna Ban-Drăculea, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară

Cuvîntul 
Virgil

Tovarăși deputați și Invi
tați,Tineretul patriei noastre, a- lături de toti oamenii muncii, se bucură din toată inima de măreața victorie obținută de poporul nostru sub conducerea partidului: încheierea procesului de colectivizare a agriculturii. Acesta este un eveniment de o excepțională însemnătate în opera de desă- vîrșire a construcției socialiste în patria noastră, o expresie grăitoare a încrederii cu care țăranii muncitori au urmat și urmează cuvîntul partidului, o confirmare strălucită a justeței politicii leniniste a Partidului nostru, a Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.S-a încheiat definitiv capitolul de tristă amintire al asupririi seculare, ignoranței și mizeriei în istoria satului ro- mînesc. Tînăra generație de la sate, trăind o viață omenească, demnă, plină de bucurii, va cunoaște doar din cărți și din povestirile celor vîrstnici trecutul întunecat de mizerie și exploatare.Permiteți-mi, tovarăși, ca de la înalta tribună a sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale să exprim cu acest prilej partidului și guvernului nostru, clasei muncitoare, țărănimii colectiviste, intelectualității, intregului popor sentimentele de recunoștință ale tineretului pentru munca eroică depusă în vederea obținerii acestei victorii istorice. în care tînăra generație vede o nouă și puternică piatră de temelie la făurirea viitorului său fericit, un pas hotăritor pe drumul luminos al socialismului.Conștient de răspunderea care îi revine în făurirea vieții noi, socialiste, tineretul nostru, mobilizat de Uniunea Tineretului Muncitor, sub conducerea și îndrumarea permanentă a partidului, și-a adus și își aduce contribuția la obținerea marilor victorii în dezvoltarea industriei și a tuturor ramurilor economiei naționale, la înflorirea culturii, la uriașa muncă politico- organizatorică desfășurată de partid pentru colectivizarea agriculturii.Ansamblul de măsuri cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, propunerile privind reorganizarea conducerii agriculturii, legea cu privire la înființarea Consiliului Superior al Agriculturii, a consiliilor agricole regionale și raionale izvorăsc din cerințele vieții și corespund întru totul noii etape de dezvoltare a agriculturii noastre.Uniunea Tineretului Muncitor va mobiliza întregul tineret de la sate să participe la întărirea economico-organiza- torică a gospodăriilor agricole colective, la dezvoltarea a- vutului lor obștesc, la înflorirea întregii noastre agriculturi socialiste. In lupta pentru consolidarea marilor succese obținute, pentru realizarea unor producții vegetale și animale sporite, un lucru de căpetenie este ca întregul tineret de la sate să-și însușească cu perseverență temeinice cunoștințe agrozootehnice.Uniunea Tineretului Muncitor va face totul pentru ca fiecare utemist, fiecare tînăr de la sate să fie un participant entuziast la lupta pentru introducerea și folosirea la maximum în toate ramurile de producție agricolă a științei și tehnicii înaintate, a metodelor celor mai avansate de muncă.Ministerul Agriculturii, a- plicînd mecanic la condițiile agriculturii sistemul de pregătire a muncitorilor din întreprinderi, a creat școli profesionale agricole, care nu au dat și nu puteau da rezultate, în general, problema pregătirii cadrelor necesare agriculturii noastre nu a constituit o preocupare centrală a ministerului.Măsurile adoptate de partid și guvern privind îmbunătățirea organizării și conținutului învățămîntului agricol vor lichida aceste neajunsuri și vor duce la creșterea numărului și a nivelului de pregătire teoretică și practică a cadrelor necesare agriculturii noastre în continuă dezvoltare, vor deschide în fața tineretului de la sate vaste posibilități de afirmare a capacității și hotărîrli lui de a-și aduce contribuția la continua dezvoltare a agriculturii.Uniunea Tineretului Muncitor va desfășura o intensă muncă de îndrumare a tineretului de la sate pentru a folosi din plin minunatele condiții de pregătire, de învățătură create de partidul și statul nostru. Pionierii de la sate, îndrăgind gospodăria colectivă — de care este legat viitorul lor — își vor însuși cunoștințele agricole din cărți și vor participa cu pasiune, după puterile lor, la munca în gospodărie.în fiecare an vor fi pregătiți pentru munca de mecanizatori 15.000 de tineri. Organizațiile U.T.M. vor îndruma pe mai departe mii de tineri colectiviști să urmeze școlile de mecanizatori, să-și însu-

deputatului 
Trofinșească temeinic meseria, sS-și facă cu cinste, cu răspundere datoria în lupta pentru recolte bogate.In legătură cu aplicarea recentelor hotărîri ale partidului și guvernului cu privire la lărgirea rețelei de școli de mecanizatori, considerăm că este necesar să se respecte întru totul indicația dată ca a- ceste școli să fie create numai în cadrul G.A.S. și S.M.T., iar centrelor școlare să li se asigure mașinile și tractoarele necesare pentru organizarea cît mai temeinică a practicii în producție. Ridicăm aceste probleme întrucît în prezent mai sînt unele școli de mecanizatori care nu funcționează pe lîngă G.A.S. și S.M.T. Considerăm că este necesar să se acorde atenție rezolvării problemei manualelor pentru a- ceste școli, atît ca titluri cît și ca număr de exemplare, organizării practicii în producție în aceste școli înce- pînd cu elevii anului I în atelierele G.A.S. și S.M.T., iar în campaniile agricole pe mașini și tractoare.Organizația noastră se va ocupa cu și mai mare grijă de îndrumarea tinerilor spre școlile tehnice agricole și spre institutele superioare de învățămînt agricol, de educarea lor în spiritul înaltei răspunderi pentru nobila profesiune de agronom. Partidul, statul nostru, a creat tinerilor dornici să se pregătească ca specialiști pentru agricultură minunate condiții de viață și învățătură. Datoria lor este să răspundă cu cinste grijii ce li se poartă, învățînd bine, mergînd după absolvire pe ogoare — acolo unde este locul specialistului în agricultură — să ajute cu priceperea și energia lor tinerească lupta țăranilor colectiviști pentru obținerea de recolte cît mai îmbelșugate.Organizațiile U. T. M. vor desfășura o intensă muncă politică pentru educarea tinerilor în spiritul colectivismului, al atitudinii socialiste față de muncă, al dragostei pentru gospodăria agricolă colectivă, față de proprietatea obștească, pentru ca fiecare tînăr să înțeleagă că gospodăria colectivă îi asigură o viață îmbelșugată, posibilitatea de afirmare a capacității sale creatoare în toate domeniile, atît material cît și spiritual.Tineretul colectivist își va dovedi dragostea față de gospodăria colectivă în primul rînd prin participarea la muncă întotdeauna și peste tot unde este necesară prezența sa. Pentru fiecare tînăr colectivist, munca în gospodărie trebuie să devină o chestiune de onoare. Orice muncă în gospodărie este importantă și se bucură de toată prețuirea. Partidul a chemat țărănimea colectivistă să obțină de pe suprafețe mari de pă- mînt o producție de 5000 kg porumb boabe la hectar în cultură neirigată. A fi în primele rînduri în lupta pentru obținerea unor recolte bogate de porumb este o sarcină însemnată, o chestiune de onoare pentru fiecare utemist, tînăr colectivist.Partidul și guvernul nostru au stabilit o seamă de măsuri foarte importante pentru dezvoltarea șeptelului. Tot mai mulți tineri îndrăgesc meseria de crescător de animale; numai în ultimii ani peste 33.000 utemiști au fost recomandați și lucrează în prezent în sectorul zootehnic. Ceea ce organizația noastră a făcut însă pînă acum în această direcție nu este de ajuns. A lucra într-un asemenea sector, menit să asigure țărănimii, clasei muncitoare, întregului popor, bunuri cum sînt: carnea, laptele, untul etc., este o meserie dintre cele mai nobile, prețuită de toți oamenii muncii. De aceea, organizația noastră va îndruma pe cei mai buni utemiști să lucreze în sectorul zootehnic și împreună cu colectiviștii vîrstnici să depună toată priceperea și entuziasmul pentru a crește continuu șeptelul, această valoroasă și mare bogăție a patriei.Organizația noastră va mobiliza tinerii muncitori, ingineri și tehnicieni din industrie să contribuie într-o măsură tot mai însemnată la înzestrarea agriculturii cu tractoare, mașini și utilaje moderne la nivelul tehnicii mondiale, să furnizeze îngrășăminte chimice necesare ridicării producției agricole.Tovarăși,Sînt întrutotul de acord cu măsurile propuse în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu proiectul de lege cu privire la înființarea Consiliului Superior al Agriculturii, a consiliilor regionale și raionale și le a- prob din toată inima. Asigurăm Partidul Muncitoresc Romîn, Marea Adunare Națională, pe toți deputății și invitații la această adunare, că tineretul patriei noastre, alături de întregul popor muncitor, își va face cu cinste datoria, participînd cu toate forțele, cu tot elanul său tineresc, la înfăptuirea tuturor sarcinilor puse de partid agriculturii noastre socialiste, pentru de- săvîrșirea construirii socialismului în patria noastră scumpă, pentru construcția comunismului.



LUCRĂRILE SESIUNII EXTRAORDINARE A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Cuvîntul tovarășului Gheorghe Apostol Cuvîntul tovarășului Chivu StoicaDragi tovarăși și tovarășe,Actuala sesiune extraordinară a Marii Adunări Naționale, care înmănunchează în această sală, alături de deputați, delegații țărănimii colectiviste, exponenții tuturor categoriilor de oameni ai muncii, este, prin caracterul său larg reprezentativ, o adevărată a- dunare a poporului însuși, constituind o expresie elocventă a profundului democratism al orînduirii noastre socialiste.Această sesiune are, tovarăși, o însemnătate deosebită pentru întregul nostru popor. Ea va rămîne memorabilă în istoria țării noastre care înaintează victorios pe calea luminoasă a socialismului și comunismului. Am ascultat cu toții, cu mare atenție și cu profundă emoție, Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, care face o analiză științifică marxist-le- ninistă a întregii activități desfășurate de partidul nostru pentru transformarea socialistă a agriculturii. Victoria de însemnătate istorică a încheierii colectivizării marchează rezolvarea celei mai grele și mai complexe probleme legate de opera construcției socialiste. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a prezentat în fața noastră un program amplu și concret de dezvoltare continuă a agriculturii socialiste, de creștere considerabilă în anii ce urmează a producției agricole vegetale și animale.Acum, cînd facem bilanțul operei de colectivizare a agriculturii, ne apare și mai clar că politica partidului și statului față de țărănime a fost o politică marxist-leninistă, justă, clarvăzătoare, unitară și consecventă, întemeiată pe cunoașterea profundă a realităților și particularităților țării noastre, precum și pe studierea atentă și aplicarea creatoare a experienței înaintate a Uniunii Sovietice și altor țări socialiste.Linia generală politică și programul concret al partidului în vederea reconstrucției socialiste a agriculturii au fost elaborate de istorica plenară din 3-5 martie 1949 a C.C. al P.M.R., care a stabilit că colectivizarea este parte integrantă a întregii opere de construire a socialismului ce necesită instaurarea relațiilor socialiste de producție atît la orașe cît și la sate, crearea unei economii socialiste unitare, în plin progres.La baza acestei linii a politicii partidului nostru a stat învățătura leninistă despre revoluția socialistă și construcția noii societăți, teza sa cu privire la faptul că lichidarea exploatării și victoria socialismului pot fi asigurate „numai printr-o reconstrucție a întregii economii sociale, prin trecerea de la mica gospodărie producătoare de mărfuri, gospodărie individuală, izolată, la marea gospodărie obștească".Este știut că agricultura țării noastre era fărîmițată în peste 3 milioane gospodării individuale. Puteam oare cu o astfel de agricultură, împărțită în milioane de parcele lucrate cu mijloace rudimentare, care nu puteau oferi nici minimul necesar de existență celor ce le trudeau, să asigurăm aprovizionarea cu materii prime a industriei socialiste, în plin progres, și a populației muncitoare, în creștere de la an la an, cu produse agro-ali- mentare? Evident că nu. A- gricultura dominată de mica producție de mărfuri, care, după cum ne învață Lenin, generează neîncetat relații capitaliste, perpetua contradicțiile dintre oraș și sat, împiedica satul să înainteze pe calea socialismului, constituia o frînă puternică în calea dezvoltării planificate, armonioase, a întregii economii naționale.Singura soluție pentru lichidarea acestei situații era cea indicată de partid : unirea țărănimii în marea gospodărie socialistă, care creează condiții pentru folosirea largă a mijloacelor mecanizate și a științei agro-zootehnice, pentru dezvoltarea unei agriculturi intensive, capabilă să asigure mari producții vegetale și animale, să contribuie din plin la ridicarea nivelului de trai al ponorului.Hotărîrile luate la Plenara din martie 1949 au stat permanent la baza activității practice a partidului, fiind completate și îmbogățite mereu, cu noi indicații, măsuri și soluții, elaborate pe baza examinării temeinice a problemelor și fenomenelor noi, apărute în procesul transformării socialiste a satului, a generalizării experienței pozitive flcumulate de-a lungul anilor.O particularitate caracteristică a acestei politici a fost a- tenția deosebită acordată principiului leninist al trecerii țărănimii pe făgașul socialismului în mod treptat, pe o cale cît mai simplă, mai ușoară și mai accesibilă pentru ea. Este cunoscut oamenilor muncii din țara noastră, mai ales din documentele plenarei C.C. al P.M.R. din noiembrie-decem- brie 1961 că anumite elemente aventuriste, antipartinice, rupte de realitate, existente în conducerea partidului în trecut, au împiedicat un timp înfăptuirea indicațiilor cu privire la dezvoltarea formelor simple de cooperare 

la sate, au zădărnicit crearea întovărășirilor, încercînd să compromită ideea cooperării în agricultură, răspîndind chiar calomnia că întovărășirile agricole, încurajate și sprijinite de partidul nostru, reprezintă o deviere de la învățătura marxist-leninistă, un pericol pentru soarta socialismului la sate. Acești oameni străini de viața satelor noastre profețeau că țăranii vor părăsi gospodăriile colective și se vor întoarce în întovărășiri.Viața, faptele, și-au bătut joc de toate pronosticurile lor absurde. Aceasta a de- monstrat-o faptul că, înce- pînd cu anul 1952, înființarea întovărășirilor agricole a luat un curs puternic, astfel că în 1959 existau în întovărășiri peste 1 milion 700 mii de familii cu aproape 3 milioane ha teren arabil. întovărășirile a- gricole au fost o adevărată școală de executare în comun a lucrărilor principale agricole prin care a trecut marea majoritate a familiilor țărănești. întovărășirile s-au dovedit a corespunde cel mai bine dorinței țăranilor de a se convinge prin propria lor experiență de avantajele agriculturii socialiste ; ele au creat premizele pentru intensificarea ritmului colectivizării, pentru trecerea în masă a țărănimii, în ultimul timp, de la formele simple de cooperare ia gospodăria agricolă colectivă.încheierea colectivizării constituie confirmarea dată de viața însăși justeței politicii partidului, demonstrează faptul că ea a fost înțeleasă, îmbrățișată și urmată cu încredere de întreaga țărănime, care s-a pronunțat hotărît pentru calea socialismului — calea bunăstării și fericirii. Așa cum a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în Raportul său, în R. P. Romînă socialismul a învins definitiv la orașe și sate, spulberînd pentru totdeauna speranțele celor care se mai mîngîiau cu ideea că „țărănimea din Romî- nia e refractară socialismului". Numai niște oameni care au pierdut cu totul simțul realității își puteau închipui că țăranii sînt refractari progresului, bunăstării și fericirii. Chiar în 1957, cînd Dobrogea a devenit prima regiune colectivizată a țării, „vocile" din străinătate ale dușmanilor socialismului se arătau încă sceptice cu privire la perspectivele socialismului în satele noastre, consolîndu-se cu zicala „cu o floare nu se face primăvară". O floare însă vestește primăvara, și dacă terenul este îngrijit cu atenție și dragoste de un grădinar priceput, răsar apoi multe flori. Așa s-a întîmplat și în satele noastre, care trăiesc acum din plin primăvara socialismului yictorios.Propunerile cuprinse în expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej — și supuse dezbaterii sesiunii — referitoare la reorganizarea conducerii agriculturii corespunzător noii sale etape de dezvoltare, la distribuirea cadrelor de specialiști în agricultură și îmbunătățirea organizării în- vățămîntului agricol, scot în evidență încă o dată cu putere caracterul creator al politicii partidului nostru, faptul că ea ține permanent seama de cerințele noi ridicate de .viață.Principala calitate a noii concepții în orientarea și îndrumarea producției agricole constă în aceea că se asigură o conducere științifică, competentă și unitară, a întregii agriculturi, înlăturînd astfel practicile birocratice ale formelor organizatorice vechi, mo. bilizînd la elaborarea măsurilor pentru ridicarea nivelului agriculturii forțele cele mai capabile și experimentate și în special cadrele legate nemijlocit de producție.Avem convingerea că adoptarea de către Marea Adunare Națională și aplicarea în viață a legii pentru reorganizarea conducerii agriculturii, vor da roade din plin, deschizînd noi posibilități de valorificare a marilor rezerve ale agriculturii noastre socialiste, de creștere rapidă a producției agricole, în vederea aprovizionării industriei cu materii prime și a populației cu produse agro-ali- mentare. Colectiviștii, mecanizatorii, specialiștii și oamenii de știință, toți lucrătorii din^ a- gricultură, vor simți mai îndeaproape sprijinul și îndrumările competente ale noilor organe de conducere agricole, ale Consiliului Superior al A- griculturii și consiliilor agricole regionale și raionale.Experiența acumulată de Partidul Muncitoresc Romîn în procesul de transformare socialistă a agriculturii, confirmă justețea tezelor general valabile ale învățăturii marx- ist-leniniste și, totodată, constituie o contribuție la îmbogățirea tezaurului teoretic și practic al marii comunități a țărilor socialiste, al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.La elaborarea tuturor măsurilor importante, îndreptate spre aplicarea consecventă, creatoare, a politicii partidului de transformare socialistă a agriculturii, un aport de seamă a adus, în fruntea Comitetului nostru Central, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej care, preocupat de asigurare* unui viitor de bunăstare și fericire întregului popor, a manifestat și manifestă o necon

tenită grijă și față de țărănime, de problemele ei de muncă și de viață, de întărirea a- lianței muncitorești-țărănești— baza de neclintit a orînduirii noastre socialiste.Tovarăși,în cele ce urmează aș vrea să mă refer la unul din factorii esențiali ai procesului colectivizării și ai dezvoltării continue în viitor a agriculturii noastre socialiste, și anume la crearea și întărireâ bazei tehnico-materiale a agriculturii.Plenara din 3-5 martie 1949 a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn a subliniat că pîrghia principală a dezvoltării întregii economii pe calea socialismului, deci și a transformării socialiste a agriculturii, este industrializarea socialistă a țării, întărirea industriei grele.Tova rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a înfățișat un tablou deosebit de convingător cu privire la moștenirea pe care a lăsat-o regimul burghezo-moșieresc în agricultură, ca de altfel și în alte ramuri ale economiei naționale. Romînia, pe care burghezia și moșierimea le plăcea s-o numească „eminamente a- gricolă", nu poseda, după statisticile din anul 1938, decît un plug la trei gospodării țărănești și o grapă la patru gospodărit Mai mult de o treime a țărănimii nu avea nici o vită de muncă. Cinismul fără margini al claselor exploatatoare consta în aceea că, pe măsură ce înăspreau exploatarea și jefuirea țărănimii, ruinau agricultura, o condamnau înapoierii, dădeau vina pentru această stare mizerabilă pe așa-zisa „incapacitate* a poporului nostru de a se a- dapta tehnicii industriale.După răsturnarea de la putere a burgheziei și moșieri- mii, sub conducerea partidului, muncitorii, inginerii, tehnicienii, cadrele de conducere din industrie ridicate din rîn- durile clasei muncitoare, au făcut însă dovada materială a talentului și capacității lor de a gospodări fabricile și uzinele— fără burghezie și mai bine decît burghezia — a perseverenței și abnegației în lupta pentru realizarea politicii de industrializare socialistă a țării— factor principal al asigurării progresului tuturor ramurilor economiei, inclusiv a- griculturilPentru industrializarea țării au fost investite în ultimii 11 ani peste 104 miliarde Iei, din care 7.5 miliarde în industria constructoare de mașini.Așa cum ați auzit din expu- nerea tovarășului Goeorgna Gheorghiu-Dej, producția industrială a fost în anul 1961 de aproape 5 ori ti jumătate mai mare decît in anul 1949. In anul 1961 producția industriei constructoare de mașini, a energiei electrice și a materialelor de construcții, a fost de peste 12 ori mai mare decît în anul 1938, iar a industriei chimice de peste 14 ori.Comparativ cu anul 1938 producția pe cap de locuitor a fost în anul 1961 de circa 59 kg fontă față de 8,5 kg, de peste 114 kg de oțel față de 18,2 kg, iar la energia electrică de circa 465 kWh față de 72,4 kWh.Trăinicia și puterea industriei noastre este dovedită și de faptul că ritmul anual de creștere a producției globale realizat de întreprinderile constructoare de mașini din Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini In perioada 1960-1962 creează premiza ca spre sfîrșitul anului 1963 — începutul anului 1964 să se a- tingă nivelul prevăzut pentru anul 1955 în directivele Congresului al III-lea pentru întreaga ramură.La unele produse Importante ale industriei constructoare de mașini planul pe anul 1962 prevede realizarea unor cantități apropiate sau chiar peste nivelul anului 1965 și anume: la mașinile unelte pentru aș- chierea metalelor 80 la sută, la tractoare 86 la sută, la vagoane de marfă 100 la sută, la instalații de foraj 104 la suta.In etapa de transformare socialistă a agriculturii In fața industriei constructoare de nw. șini a stat ca o sarcină principală înzestrarea acesteia cu tractoare și mașini agricole moderne. Sînt bine cunoscute de către țărănimea muncitoare tractoarele fabricate de către uzinele din Brașov, combinele produse de „Semănătoarea* din București, precum și celelalte mașini agricole realizate la Bocșa, „Tehnometal* — Timișoara, „Magheru* — Topleț, „7 Noiembrie* — Craiova etc.Pe ogoarele țării noastre lucrează acum 54 mii de tractoare fizice, peste 25 mii combine pentru păioase, 50 de mii de semănători mecanice și alte mașini agricole. Gradul de mecanizare a principalelor lucrări în gospodăriile colective a crescut neîncetat, ajungind să fie în anul trecut de peste 90 la sută la arat și la semănatul cerealelor, de 70 la sută la recoltatul acestora și de 76 la sută la semănatul porumbului ; în GJAS.-uri aceste lucrări sînt mecanizate aproape in întregime.

Partidul și guvernul au dat o mare atenție formării cadrelor de muncitori, tehnicieni și ingineri, capabili să organizeze și să conducă cu pricepere procesul de producție în întreprinderile constructoare de mașini agricole. Numeroase cadre din industrie — și îndeosebi din uzinele constructoare de mașini — au trecut în decursul procesului de transformare socialistă a agriculturii în S.M.T.-uri, G.A.S.- uri și centre mecanice, pentru întărirea tehnică și organizatorică a acestora, în vederea îndeplinirii sarcinilor mari ce le reveneau.Tovarăși,Ca urmare a sarcinilor sporite care se pun în domeniul mecanizării agriculturii, Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini și întreprinderile sale specializate trebuie să aibă mereu în atenția lor modernizarea și perfecționarea producției de mașini în vederea îmbunătățirii continue a caracteristicilor constructive și funcționale ale acestora, pentru ridicarea productivității și calității lucrărilor mecanizate în agricultură.Conducătorii întreprinderilor constructoare de tractoare și mașini agricole trebuie să asigure condiții pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic ai producției și aplicarea celor mai noi procedee tehnologice.Este necesar să fie întărit controlul tehnic de calitate de-a lungul întregului proces tehnologic, pentru înlăturarea deficiențelor pe care le mai au unele mașini și care produc greutăți în timpul campaniilor agricole. Specialiștii Consiliului Superior al Agriculturii, care vor recepționa mașinile la locul de producție, au datoria Să-și mărească exigența, sâ respingă acele produse care nu corespund prescripțiilor de calitate. Constructorii de mașini trebuie să urmărească permanent, împreună cu specialiști din agricultură, comportarea mașinilor în exploatare și să ia măsuri de îmbunătățire a caracteristicilor tehnice și de ridicare continuă a siguranței în exploatare.Consiliul Superior al Agriculturii trebuie să stabilească din timp nevoile reale de piese de schimb necesare întreținerii parcului de mașini, care prezintă un volum inserr-nat în producția uzinelor constructoare de mașini Aceasca va evita încărcarea nejustificatâ a uzinelor cu piese de schimb și crearea de stocuri supra- normative în bazele de aprovizionare ale agriculturii, așa cum se mai intimplă astăzi.De asemenea, o preocupare a cclectvelor de rarriteri, in- 
& trtcfjrjfcl din Luirarte de tnrtaare și wJ agri- coâe va trebcc sâ fie și pe vri- tor reducerea coc. unui a prețului de costAsigurarea coordonării unitare a activității rtimțiSre și tehnice de perfecționare continuă a mașinilor și tractoarelor cere o strinsâ colaborare între organele de specialitate ale Ministerului Metalurgiei â Construcțiilor de Mașini și ale Consiliului Superior al AgriculturiiMăsurile stabilite de recenta plenară a C.C. al P-MJR. permit ca, paralel cu dezvoltarea parcului de mașini și tractoare, cu dotarea CALT.-u- rilor și GjVS.-urilor cu noi utilaje mecanizate, să se asigure formarea cadrelor necesare întreținerii și folosirii cu randament maxim a acestei mari avuții a agriculturii socialiste.Prezintă o deosebită importanță indicația cuprinsă in expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu privire la nivelul înalt de calificare pe care trebuie să-1 aibă mecanizatorii din a gri cui r-iră, cărora le revine îndatorirea de a cu- noaște caracteristicile tehnice, modul de funcționare a tractoarelor, motoarelor, mașinilor și instalațiilor agricole, de a face îngrijirile tehnice și executa toate categoriile de reparații, de a învăța să execute cu ajutorul mașinilor toate lucrările mecanizate.Aceasta cere conducătorilor G.A.C. și S.M.T. să ia măsuri organizatorice temeinice pentru asigurarea ridicării nivelului de pregătire tehnică a mecanizatorilor, de aceasta depin- zind buna utilizare și îngrijire a parcului de mașini agricole și tractoare, prelungirea duratei de funcționare, sporirea randamentului lor.Trăim, tovarăși, zile istorice, înălțătoare. Victoria obținută prin încheierea colectivizării agriculturii ne apropie și mai mult de obiectivul trasat de Congresul al Hl-lea al Partidului nostru: desăvârșirea construcției socialiste și trecerea treptată spre comunism. Hotărîrile plenarei C.C. al P.M.R. și ale sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale vor da un nou avînt luptei poporului nostru pentru întărirea puterii economice a patriei, pentru înflorirea industriei, agriculturii și culturii socialiste, sporind contribuția Republicii Populare Romine la cauza întăririi forței și coeziunii marei comunități a țărilor socialiste, la victoria cauzei păcii în lumea întreagă.(Cuvîntarea a fost subliniată prin puternice aplauze).

Tovarăși deputați și invitați,Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej prezentat in fața sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale, consacrată încheierii colectivizării agriculturii, victorie istorică a poporului ro- min, constituie un strălucit bilanț al mărețelor realizări obținute de oamenii muncii, sub conducerea partidului nostru, în făurirea economiei socialiste unitare, în dezvoltarea tuturor ramurilor economiei naționale și ridicarea pe această bază a nivelului de trai al poporuluiUrmind cu consecvență politica leninistă de industrializare socialistă a țării, partidul a pus în centrul atenției creșterea cu precădere a in- industriei grele, cu pivotul său — construcția de mașini, temelia dezvoltării continue a întregii economii naționale.Datorită muncii pline de a- vint a eroicei noastre clase muncitoare, sarcinile stabilite de Congresul al III-lea al partidului nostru în ce privește dezvoltarea industriei se realizează și se depășesc an de an. In primii ani ai planului șesenal industria noastră socialistă a realizat succese însemnate, ritmul mediu a- nual de creștere fiind de peste 16 la sută, față de 13 la sută prevăzut în directive. Deosebit de important este faptul că numai sporul de producție ce se va obține în primii trei ani ai planului șesenal este de 36 miliarde lei și reprezintă mai mult decît dublul întregii producții industriale a anului 1938.Succese deosebite s-au obținut in ramurile hotărâtoare ale industriei In 1961 producția industriei constructoare ce mașini a fost de șapte ori mai mare, a industriei chimice de peste opt ori mai mare deci: in anul 1950. Planul de elecxrifîcare de zece ani, elaborat cin inițiativa tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, a fost îndeplinit înainte de termen. Dezvoltarea ramurilor de bază ale industriei a per- rnis promovarea progresului tetnic și a adus astfel un a- port hotărâtor la creșterea productivității muncii în întreaga economie națională.Mari sporuri de producție e-au realizat în industria bunurilor de consum. In anul trecut s-au produs de trei ori mai multe țesături de bumbac, de patru cri mai mult zahăr și de șapte ori mai mult ulei decît în anul 1938.S-a desfășurat un larg proces de restiiaxe și modernizare a întreprinderilor, s-au înălțat sute de fabrici și urine, ccmbcnate. tei mo și hidrocen- traăe electrice.Industmalizarea sociaustă a țării a permns crearea uns temîre carenate i agrculnm—DubCarm te 2983 a producției de tractoare față de anul
r.xcu ac usm o temere trainică pentr. cuarere sț»- rire a producția agnmL*. Așacum se annă m Barem datorită eforturile depeșe âe harnice noastră rje —•<oare, pc oh arpa va a de cereale bcabe a fasî tu 1981 cu 1500 000 de «xte rra_ mare decît media ar 1SM-1938. iaSoarea-scarelri prccuetia a fast de zece ori. iar La sfeclatate mai mare deci: media ar .Iar 1534-1538.Rezultate remarcabile s-au obținut in creșterea animalelor și îmixmâtâtzrea rasei lor. ceea ce a pemris ca in 1961 producția de «apte să fie cc peste 57 Ia sută, de lina cu peste 47 la sură, de came fu greutate vie eu 54 la sută mai mare decis în 1958. Creșterea puterii ecoooKxe a țării se ch12 ani de peste trei ori ti jumătate a venitului national ceea ce a dat poribiiiiatea sâ se cheltuiască fonduri tet mai importante pentru dezvoltarea economiei șt culturii, pentru continua ridxare a nivelului de viață a poporului Dublarea salariului real, sporirea de aproape cmci cri a desfacerilor de mărfuri prm comerțul socialist in această perioadă, marele avînt ai consmicțiilor de locuința dezvoltarea rețelei de învăță mint» de ocrotire a sânătetri. a așezâmin- telor de cultură, ilustrează procesul de ridicare continuă a poporului ■■mritnr spre o viață tot mai îmbelșugate și mai luminoasă.Pe tot cuprinsul țării, oriunde iți îndrepți privirea vezi astăzi semnele minunate ale vieții noi marile transformări revoluționare aduse de orin- duirea socialistă, care a învins definitiv, atit la orașe cit și la sate.Marea victorie pe care o sărbătorim — terminarea colectivizării agriculturii — demonstrează mai puternic decît orice clarviziunea științifică a liniei stabilite de Plenara istorică din 3-5 martie 1949 a C.C. al Partidului Muncitoresc Romin.Partidul nostru a privit de la început transformarea socialistă a agriculturii ca un proces complex și de durată, căci ea însemna trecerea țărănimii pe un drum cu totul nou, care schimbă profund modul de viață, metodele și formele de muncă ale țărănimii, conștiința maselor țărănești, ceea ce nu se poate înfăptui dintr-o dată. De aceea partidul, aplicînd creator la condițiile țarii noastre genialul plan cooperatist al lui Le-

nin, a dat o importanță deosebită folosirii întovărășirilor ca o treaptă intermediară de cooperare în producția agricolă, ca o școală care deprinde masele țărănești cu organizarea socialistă a muncii și le ajută să treacă, de la această formă simplă la forma superioară, gospodăria colectivă.Faptele ne-au arătat cît de justă a fost această orientare a partidului Cea mai mare parte a țărănimii a trecut prin școala întovărășirilor, acolo s-a convins de avantajele a- griculturii socialiste mecanizate și a făcut apoi pasul mai departe la gospodăria colectivă.Este bine să se știe, tovarăși că victoria de astăzi a terminării colectivizării am fiputut-o sărbători mult mai devreme, dacă în aplicarea liniei partidului n-am fi avut de întîmpinat serioase piedici din partea grupului antipartinic fracționist care, profitând de funcțiile ce le avea în conducerea partidului și statului, a sabotat, din 1949 pînă în 1952, construirea de întovărășiri a frinat mersul transformării socialiste a agriculturiiLa plenara din martie 1949, deviatorii nu s-au opus în mod deschis politicii partidului, au fost fățarnici dar în practică, timp de 4 ani de zile au împiedicat aplicarea acestei politici. Ascunzîndu-și poziția antipartinică, ei jonglau cu o frazeologie revoluționară, care la prima vedere părea radicală, dar care ne făcea să batem pasul pe loc ; pretindeau ,că în construcția socialistă la sate trebuie să folosim numai forma superioară, gospodăria colectivă, că folosirea unor forme inferioare ar fi o abatere de la marxismleninism, încercînd prin a- ceasta să intimideze cadrele de partid. Ei au reușit să creeze nu puține confuzii, să înșele un timp buna-credință a unor activiști de partid și de stat devotați partidului și poporului. Nu tuturor le era clar că aceasta este o linie provocatoare, dogmatică, care nu ține seama de realitate, de faptul că pentru milioane de țărani, muncitori e foarte greu să treacă de la gospodăria individuală direct la gospodăria colectivă. Se lăudau că la noiîn țară avem numai forma superioară de cooperație socialistă în agricultură. Dar cite gospodării colective a- veam ? Rină la sfîrșit anului 1952 sectorul colectivist nu cuprindea decît 165.000 de familii cu 663.000 ha.în promovarea politicii antipartinice, grupul fracționist începea să folosească din ce în ce mai mult mijloace de presiune asupra țărănimii de ir.călcare grosolană a liberului consim teminx, care au adus
Tîirsnlcr s-a manifesta: cu terie in domeniul formăriifondului central de produse agricole al statului în perioa- G3 cînd mai existau coteleobligatorii ei au încălcat gro- principiul cointeresării maiiriide a țărănimii fixau prețuri la cote și la achiziții care nu acopereau nici cheltuielile de muncă ale produ- :i:.ir_cr, nu voiau să țină seama dacă în unele zone s-au 1 2 ur.u: recolte slabe din cauza calamităților naturale. Au —.ers cu impunerea planului âe cal:ură pînă la gospodăria individuală a micului produ- că:or. Nu este de mirare că în a omenea condiții unii pro- cucâtori agricoli nu mai a- veau interes să cultive pămîn- tul, ceea ce a contribuit ca uneori să fim nevoiți să importăm griu.Călcind în picioare politica partidului de întărire a alianței muncitorești-țărănești, gru- p __ fracționist a recurs împotriva țărănimii la mijloace represive, condamnate cu toate ho târî rea de partid.Numai după ce au fost înlăturau deviatorii din conducerea partidului și din funcțiile de răspundere pe linie de stat, s-a putut instaura politica juste a partidului de cointeresare materială a țărănimii ja sporirea producției agricole, încă în august 1953 partidul s. guvernul au trecut la aplicarea indicațiilor ințelepte ale lovarășului Gheorghiu-Dej, de a pune la baza relațiilorcomerciale între stat și țărănime, contracte care sățină seama de interesele reciproce ale țărănimii și ale statului. In decembrie 1956 cotele au fost desființate, s-a generalizat sistemul contracte- .-.eiate prin bună învoială, între stat și țărănime, care are astfel un cumpărător sigur, la prețuri ferme și a- vantajoase.în ce privește gospodăriile de stat, elementele fracționis- :e mergeau pe linia compromiterii și desființării lor, cre- indu-le nenumărate greutăți materiale și financiare în activitatea de producție, pentru a putea spune apoi că statul ar fi „prost gospodari.Acum ne este mai clar ca oricind cite daune a adus grupul antipartinic maselor țărănești, întregului popor, statului democrat-popular.Trebuie să vă spunem că nu a fost ușor de înlăturat a- ceastă stare de lucruri, cu toate că elementele fracționis- te aveau un nivel teoretic foarte redus și slabă capacitate organizatorică, nu cunoșteau țărănimea, problemele agriculturii și particularitățile țării noastre. Nu trebuie uitat că ei aveau o oarecare autoritate de vechi activiști, treceau drept lideri, pe baza unei false aureole create în timpul ilegalității în mod artificial, care nu corespundea cu ine

xistentele lor merite în mișcarea revoluționară.De aceea demascarea lor a mers foarte greu. își amintesc foarte bine tovarășii din conducerea partidului ce luptă grea au trebuit să ducă patru ani de zile. Numai la cîte ședințe interminabile au luat parte!Nu putem să nu subliniem cu această ocazie că tovarășului Gheorghiu-Dej îi revine meritul principal că aceste elemente contrarevoluționare au fost demascate și înlăturate. Dînsul a dus în acest scop o luptă perseverentă, principială, plină de tact și avînd grijă de a asigura imita tea partiduluiNumai după înlăturarea grupului antipartinic s-a putut trece la formarea de întovărășiri agricole, care au luat repede o mare amploare. în- tr-un singur an — în 1952 — au intrat în întovărășiri 84.000 de familii cu 188.000 de ha, a- jungîndu-se în 1958 la 1.400.000 de familii, de trei ori mai multe decît erau în acel moment în gospodăriile colective, și numărul lor a continuat să crească pînă la 1.767.000 de familii în 1959.Grupul antipartinic pretindea că dacă vom crea întovărășiri, țăranii vor fugi din gospodării colective în aceste forme inferioare. Masele țărănești au dovedit, ele însele, cît de neîntemeiate erau asemenea afirmații. Pe măsură ce s-au convins din experiență proprie și din experiența gospodăriilor colective fruntașe de avantajele agriculturii socialiste, țăranii întovărășiți au trecut la gospodăriile colective, la început în număr mal restrîns, dar apoi tendința de transformare a întovărășirilor în gospodării colective a devenit o largă mișcare de masă.Era și nefiresc să se întîm- ple altfel, căci legile dezvoltării societății conduc nu la trecerea de la forme superioare la cele inferioare ci invers, de la forme inferioare la forme superioare.Viața a dovedit, într-un timp foarte scurt, justețea deplină a celor spuse de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în Raportul la Congresul al III- lea al partidului, cu privire Ia desfășurarea procesului unic, neîntrerupt, de transformare a întovărășirilor în gospodării colective, de unire a gospodăriilor colective mici în gospodării mai mari, de întărire economică a gospodăriilor colective, proces care a dus la terminarea colectivizării.începînd de pe la sfîrșitul anului 1958 și mai ales din 1959, orientarea țărănimii spre gospodăria colectivă a căpătat din ce în ce mai mult un caracter de masă, iar în lunile de după plenara din vara a- nului trecut» ritmul colectivizării a fost mereu mai rapid, pentru că — așa cum am mai spus — majoritatea țărănimii a trecut prin școala întovărășirilor, iar gospodăriile colective fruntașe au exercitat o imensă forță de atracție asupra întregii țărănimlAstăzi, în lumina experienței pe care o avem, putem spune că dacă n-am fi introdus forma întovărășirilor, n-am fi sărbătorit acum victoria colectivizării totale a agriculturiiînfăptuirea cu succes a transformării socialiste a satelor deschide posibilități nelimitate dezvoltării forțelor de producție în agricultură, creșterii producției și productivității muncii agricole, întăririi și dezvoltării întregii noastre economii socialiste, pentru ridicarea bunăstării poporului.In desfășurarea procesului de colectivizare s-a ridicat o țărănime nouă, cum n-a mai cunoscut istoria țării noastre, o țărănime care, eliberată de exploatare, stăpînă pe rodul muncii sale, participă activ și conștient, în alianță cu clasa muncitoare, la conducerea statului
TovarășiIn Raportul său, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a subliniat însemnătatea deosebită a reorganizării conducerii agriculturii, menită să schimbe din temelii vechiul sistem de conducere și să-1 înlocuiască cu altul, care să corespundă etapei noi de dezvoltare a agriculturii socialiste.Structura organizatorică a noului sistem de conducere, modul său de funcționare sînt astfel concepute îneît asigură o conducere unitară, calificată și operativă, în stare să rezolve cu succes problemele mari și complexe ale producției a- gricole în condițiile agriculturii colectivizate. Caracteristica esențială a acestui mod nou de conducere constă în aceea că organele conducătoare de la Consiliul Superior și pînă la consiliile raionale sînt constituite din cele mai calificate cadre, cu o bogată experiență practică și care participă nemijlocit la procesul de producție în gospodării colective, gospodării de stat, stațiuni experimentale, S.M.T.-uri, pe întinsele ogoare ale patriei, a- colo unde se hotărăște soarta producției agricole.Chemați fiind în aceste organe, specialiștii cei mai buni, oameni de știință, președinți de gospodării colective, cadre de conducere din unitățile a- gricole ale statului, aduc cu ei cunoașterea profundă a problemelor producției, spiritul nou, creator și combativ, realizează un larg schimb de experiență asupra problemelor de bază ale agriculturii țării, regiunii și raionului comple- 

tîndu-se reciproc, elaborează și stabilesc normative, iau ho- tărîri privind buna desfășurare a activității, în vederea înfăptuirii sarcinilor puse de partid și guvern în fața agriculturii.După încheierea sesiunilor acestor organe, întoreîndu-se la locul de producție, ei sînt cei mai competenți să aducă la îndeplinire hotărîrile luate.O asemenea conducere a a- griculturii nu putea fi exercitată în condițiile sistemului de pînă acum, moștenit de pe vremea cînd în agricultură precumpănitoare era proprietatea individuală.Principalul neajuns al vechiului sistem constă în aceea că marea majoritate a cadrelor de specialiști în agricultură erau imobilizați în birouri și obligați, prin stilul de muncă și metodele birocratice și funcționărești, să se ocupe mai flies de întocmirea de circulare, instrucțiuni, situații statistice și altele, fără o cunoaștere temeinică a realităților de pe teren. Și nu este de mirare că o astfel de activitate era cu totul lipsită de valoare practică.In această lumină apare și mai evidentă însemnătatea măsurilor pe care partidul nostru le-a luat pentru îndreptarea spre unitățile productive a imensei majorități a specialiștilor, a oamenilor care prin pregătirea lor au misiunea de a fi sfătuitorii nemijlociți ai țărănimii colectiviste, organizatorii activi, pe baze științifice, ai producției noastre agricole.Răspunzînd chemării partidului mii de ingineri agronomi, zootehnicieni, medici veterinari, însuflețiți de spirit patriotic și pătrunși de adevărata lor menire, lucrează acum în gospodăriile colective, îi a- jută pe colectiviști în aplicarea metodelor agrozootehnice înaintate, în organizarea rațională a producției, contribuind cu toată capacitatea lor la creșterea producției agricole, la dezvoltarea și consolidarea gospodăriilor colective, la ridicarea întregii agriculturi și înflorirea patriei noastre socialiste.La rîndul lor colectiviștii, care văd în activitatea neobosită a specialiștilor un sprijin deosebit de important la dezvoltarea gospodăriei, îi înconjoară cu dragoste și le creează condiții de muncă și de trai corespunzătoare.Avem deplina convingere că inginerii agronomi, zootehni- cienii, medicii veterinari, hor- tiviticultorii, mecanizatorii, vor răspunde cu cinste încrederii partidului, guvernului, țărănimii colectiviste, punîndu-și toate cunoștințele și întreaga lor putere de muncă în slujba măreței cauze de ridicare la un nivel mereu mai înalt a agriculturii noastre socialiste.Odată cu măsurile pentru o mai bună repartizare și folosire a cadrelor de specialiști în agricultură — după cum s-a arătat — este necesară o temeinică îmbunătățire a învă- țămîntului agricol de toate gradele, care să asigure creșterea numărului de cadre, înarmarea lor cu bogate cunoștințe de specialiste, corespunzător nevoilor agriculturii socialiste.în legătură cu aceasta trebuie subliniată în mod deosebit importanța pe care o are în cadrul măsurilor de îmbunătățire a învățămîntului a- gricol, legarea lui tot mai strînsă de practica și experiența înaintată din marile u- nități de producție ale agriculturii socialiste, organizarea temeinică a pregătirii teoretice și a practicii în producție a studenților și elevilor.Organizarea învățămîntului agrozootehnic de masă are o imensă importanță pentru ridicarea nivelului de cunoștințe de specialitate a întregii țărănimi colectiviste, ceea ce va influența nemijlocit dezvoltarea producției agricole vegetale și animale.Numai în acest fel se vor putea rezolva problemele mari și complexe ce stau în fața agriculturii noastre socialiste.Tovarăși,Terminarea colectivizării a- griculturii este rodul alianței de nezdruncinat între clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, alianță făurită și călită în luptele pentru pămînt, libertate și socialism. Odată cu aceasta „în Republica Populară Romînă — așa cum se arată în Raportul prezentat — socialismul a învins definitiv la orașe și sate". Se deschid mărețe perspective pentru un nou și puternic avînt creator al poporului muncitor care, însuflețit de patriotism fierbinte, este hotărît să înalțe tot mai sus edificiul socialismului în patria noastră.Clasa muncitoare, țărănimea colectivistă, intelectualitatea sînt tot mai strîns unite în jurul gloriosului nostru partid, al Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, care rezolvă în spiritul marxism-leninismului problemele desăvîrșirii construcției socialiste și creării premizelor pentru trecerea treptată la comunism.Votez cu toată încrederea a- doptarea Raportului prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și a proiectului de lege supus Marii Adunări Naționale.(Cuvîntarea a fost subliniată cu puternice aplauze).



LUCRĂRILE SESIUNII EXTRAORDINARE A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Cuvîntul tovarășului Alexandru Drăghici Cuvîntul tovarășului Leonte RăutuTovarăși deputați și depu- tate, tovarăși invitați la această sesiune extraordinară a Marii Adunări Naționale,Sînt întru totul de acord cu expunerea prezentată de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej în cadrul actualei sesiuni extraordinare a Marii A- dunări Naționale. Conținutul expunerii oglindește politica justă a partidului nostru pentru dezvoltarea forțelor de producție socialiste în etapa actuală de construire a socialismului în patria noastră.Prin încheierea cu succes a operei de transformare socialistă a agriculturii, relațiile de producție socialiste au învins definitiv și la sate. A- ceastă victorie de importanță istorică se datorește aplicării cu consecvență de către partidul nostru a învățăturii leniniste cu privire la transformarea socialistă a agriculturii. Ea demonstrează încrederea nețărmurită a țărănimii mun- citoare în politica înțeleaptă a partidului, creșterea conștiinței socialiste a țărănimii, întărirea continuă a alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, ca rezultat al politicii înțelepte a partidului nostru, al muncii organizatorice desfășurate de organele și organizațiile de partid și al muncii devotate a activiștilor de partid.Prin înfăptuirea colectivizării agriculturii, țărănimea noastră muncitoare, care în trecut, sub regimul burghezo- moșieresc, era crunt exploatată și trăia în neagră mizerie, a pășit * astăzi pe o nouă cale care îi asigură o viață îmbelșugată și fericită.Propunerile prezentate în legătură cu reorganizarea conducerii actuale a agriculturii, exprimă preocuparea permanentă a conducerii partidului nostru și în special a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej pentru a asigura acesteia o conducere strîns legată de problemele practice, potrivit necesităților actualei etape de dezvoltare.Reorganizarea conducerii a- griculturii de sus și pînă jos, reprezintă o schimbare fundamentală a metodelor și stilului de muncă. Noua formă de conducere propusă va asigura o conducere științifică, competentă. pe toate treptele, a întregului proces de producție agricolă, ceea ce va avea ca urmare consolidarea organizatorică și economică a unităților socialiste din agricultură.Consiliul superior al agriculturii, consiliile agricole regionale și raionale constituie o formă superioară de conducere, tocmai pentru faptul că din aceste organe vor face parte un număr mare de cadre dintre cele mai capabile, cu o înaltă calificare, care muncesc direct în unitățile unde se hotărăște soarta producției agricole, asigurînd astfel o conducere directă, operativă, concretă și eficace.Tovarăși,In realizarea sarcinilor prevăzute de Directivele Congresului al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn în legătură cu dezvoltarea bazei teh- nice-materiale a socialismului, un rol important revine industriei petrolului și chimiei, precum și transporturilor și telecomunicațiilor, ca ramuri importante ale economiei noastre socialiste.Deoarece răspund în Consiliul de Miniștri de aceste sectoare, aș vrea să mă refer în cele ce urmează, la aportul pe care l-a adus și pe care trebuie să-1 aducă industria chimică și transporturile la dezvoltarea producției agricole.Conducerea partidului și guvernului a acordat și acordă o atenție deosebită dezvoltării unei puternice industrii chimice moderne, care să permită valorificarea din plin a resurselor naturale ale tării, pentru a asigura astfel agriculturii tot ceea ce îi este necesar în vederea realizării în cel mai scurt timp posibil a unui belșug de produse agro-alimentare.Ca urmare a aplicării consecvente a liniei partidului în domeniul dezvoltării industriei chimice s-a ajuns ca în anul 1961 valoarea producției globale a acesteia să crească de 14 ori față de anul 1938. Această creștere importantă a producției chimice s-a realizat în urma construirii 'pînă în anul 1961 a 22 combinate și uzine chimice și a 60 instalații și secții noi în uzinele existente.In anul 1961 s-a înregistrat o creștere a producției față de 1948 de peste 470 ori la îngrășăminte chimice, de 234 ori la antidăunători, de 32 ori la amoniac, creșteri importante obținîndu-se și la alte produse.In anul 1962 industria chimică va livra agriculturii 620 mii tone îngrășăminte chimice și aproximativ 15 mii tone antidăunători.Ventru viitor, industria chimică, pe baza sarcinilor stabilite de Directivele Congresului al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn, va înregistra o creștere importantă în pro

ducția îngrășămintelor chimice, astfel că în anul 1965 va ajunge la o producție de 2.000.000 tone îngrășăminte azotoase și fosfatice (adică 500.000 tone exprimat în substanță activă).Descoperirea în ultimul an a unor importante zăcăminte de săruri de potasiu în Moldova, deschide perspectiva ca după anul 1965, cînd toate lucrările miniere vor fi terminate, să fie asigurate din producție proprie și îngrășămin- tele de acest fel.In producția de îngrășăminte chimice și antidăunători din țara noastră s-au obținut reale îmbunătățiri. In ultimii ani s-au produs îngrășăminte cu o concentrație mai mare în substanță activă, îngrășăminte granulate și antidăunători cu eficacitate sporită.Folosirea îngrășămintelor chimice și a antidăunătorilor constituie o necesitate pentru obținerea unor sporuri importante de produse agricole. Experiența de pînă acum dovedește eficacitatea și rentabilitatea folosirii raționale a îngrășămintelor. Astfel,— La G.A.C. Cornești, pe sol podzol producția de porumb a fost de 4.094 kg la ha pe teren neîngrășat, pe cînd prin folosirea unei cantități de 150 kg azotat de amoniu la ha producția a crescut la 5.913 kg la ha, adică cu 44 la sută, iar cu 300 kg azotat la ha producția a crescut la 6.539 kg la ha, adică cu 60 la sută.— La G.A.S. Livada din regiunea Maramureș, pe podzol degradat administrîndu-se 150 kg azotat de amoniu și 120 kg superfosfat la ha s-a obținut un spor de recoltă față de terenul neîngrășat de 1.500 kg porumb, ceea ce înseamnă că la 1 kg substanță activă s-a obținut un spor de 19 kg porumb.— De asemenea la G.A.S. Oarda - Hunedoara, pe aluviune podzolică s-a obținut o creștere de 37 la sută la porumb cu 150 kg azotat de amoniu la ha și de 64 la sută cu 300 kg azotat de amoniu la ha.— La culturi de grîu de toamnă, pe un teren îngrășat Cu 150 kg azotat de amoniu și 300 kg superfosfat la ha s-a obținut o producție de 3.220 kg față de 2.500 kg la ha. pe un teren neîngrășat, sporul de recoltă fiind de peste 700 kg.— La G. A. S. Bucșani din regiunea București, la cultură de grîu folosindu-se 100 kg azotat de amoniu s-a obținut un spor de 600 kg grîu la ha, adică la 1 kg de îngrășămînt s-a obținut un spor de 6 kg grîu.Aplicarea îngrășămintelor chimice la culturile de plante tehnice conduce la rezultate favorabile importante. Astfel, la 1 kg azotat de amoniu s-a obținut un spor de recoltă de 69 kg cartofi, sau 36 kg sfeclă, sau 7 kg tutun.— La G.A.S. „Octombrie roșu“ din regiunea Brașov, la cultura de sfeclă de zahăr, folosindu-se 35 kg substanță activă azot și fosfor la ha a rezultat un spor de 5.175 kg, adică pentru 1 kg îngrășămînt substanță activă — 148 kg sfeclă.
★Pentru combaterea dăunătorilor din agricultură, industria chimică livrează cantități importante de insecticide și fungicide. în anii viitori se vor obține insecticide selective cu eficacitate mărită și ierbicide care vor fi folosite în culturile de grîu și porumb pentru plivitul chimic.Ca să ne dăm seama de importanța folosirii insecticidelor în combaterea dăunătorilor este bine să ne amintim ce pagube enorme provocau în trecut invaziile de lăcuste. Astăzi, prin folosirea largă a insecticidelor, sîntem în măsură să înlăturăm cu totul asemenea calamități cu cheltuieli minime.în asemenea condiții cu insecticide în valoare de 192 lei se poate asigura la hectar recoltă în valoare de circa 2.000 lei.Combătîndu-se cu insecticide larvele cărăbușului de Do- brogea de către G.A.C. „Mircea Vodă“ din regiunea Do- brogea, pe o suprafață de 133 ha. porumb s-a obținut o producție medie de 2.637 kg la ha față de 1.045 kg cît s-a obținut pe o tarla învecinată care nu a fost tratată.Se știe că una din condițiile pentru valorificarea la prețuri suplimentare a fructelor la export este aceea ca ele să nu fie atacate de dăunători și de boli. Din analiza economică făcută în raionul Bistrița rezultă că dacă stropirea la meri se aplică la timp și în mod corect, se obțin venituri suplimentare de peste 10.000 lei la ha. numai din diferența de calitate a fructelor.Aplicarea la timp a tratamentelor pentru combaterea bolilor și dăunătorilor din livezi și vii prin metoda avertizării contribuie atît la sporirea recoltelor și îmbunătățirea calității acestora, cît și la reducerea cheltuielilor e- fectuate. Metoda avertizărilor în protecția plantelor permite să se reducă 3—4 trata

mente anuale la livezi și 1—2 tratamente la. vii. Prin reducerea unui singur tratament numai în podgoria Odobești se realizează economii de peste 4.000.000 lei. Prin urmare combaterea rațională a bolilor și dăunătorilor este pe deplin realizabilă, fiecare leu cheltuit pentru protecția plantelor aducînd venituri suplimentare de pînă la 10 lei, iar în unele cazuri chiar mai mult.
★Pentru sectorul zootehnic al agriculturii, industria chimică livrează 72 sortimente de medicamente pentru combaterea bolilor parazitare și a celor contagioase la animale, diferiți stimulatori de creștere și produse pentru îmbogățirea furajelor în vitamine și proteine. în acest scop s-a mărit producția de medicamente de uz proteinar și s-a pus în funcțiune prima unitate de drojdie furajeră din leșii reziduale de la fabricarea celulozei.Prin folosirea stimulatorilor de creștere (antibiotice și vitamine) se obține un spor de greutate la purcei de 10—14 la sută ; la păsări de 13—15 la sută și la miei sugari de 11 la sută, contribuind totodată și la scăderea mortalității. Folosirea cu succes a îngrășămintelor chimice, a insecticidelor, fungicidelor, ier- bicidelor și a stimulatorilor de creștere în condițiile agriculturii noastre socialiste a devenit astăzi posibilă întrucît unitățile agricole dispun de cadre de specialitate cu înaltă calificare, cadre ce sînt în măsură să asigure aplicarea mijloacelor agrochimice în mod științific, lucru ce nu era posibil a se realiza de către țăranii care își lucrau în mond individual pămînturile.

★Problemele principale care stau astăzi în fața industriei chimice în domeniul produselor pentru agricultură sînt pe de o parte realizarea producției în volumul prevăzut de Directivele Congresului al III-lea al P.M.R., și pe de altă parte îmbunătățirea continuă a calității produselor, realizarea de sortimente concentrate și cu conținut de mai multe substanțe active, potrivit specificului solurilor din țara noastră. Va trebui dată o a- tenție deosebită dezvoltării în timp cît mai scurt a producției de îngrășăminte azotoase care în momentul de față sînt într-un raport necorespunzător față de îngrășămintele fosfatice. Va trebui extinsă producerea de îngrășăminte granulate care permit o mai bună manipulare și aplicare.Industria chimică are de a- semenea sarcina să rezolve realizarea de produse eficace pentru combaterea buruienilor în culturile de porumb, necesare îndeosebi la plivitul chimic, care va elimina munca atît de grea a prășituluLTovarăși,Dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale în anii construcției socialiste a determinat și o creștere a activității în transporturi și telecomunicații.Transporturile au făcut față cu succes creșterii producției industriale și agricole. Transporturile de produse agricole vegetale reprezintă în anul 1962 pentru grupele de produse cereale și sfeclă de zahăr circa 7 la sută din volumul total de transport, ele fiind concentrate în majoritate pe o perioadă scurtă din an.In cadrul campaniilor de în- sămînțări și de strîngere a recoltelor, întreprinderile de transport au asigurat mijloacele necesare pentru efectuarea transporturilor de cereale în condiții optime, lucru ce a fost posibil prin pregătirea din timp a parcului de vagoane și autocamioane.In ultimii ani s-a realizat telefonizarea tuturor gospodăriilor agricole de stat, a stațiunilor de mașini și tractoare și a unui număr de gospodării agricole colective, s-au asigurat cu prioritate legături telefonice unităților agricole în campaniile de însămînțări și de strîngere a recoltelor.In transportul auto s-a realizat o creștere continuă a parcului de exploatare, potrivit cerințelor crescînde de transportPentru a se dota parcul de transport auto și de tractoare cu anvelopele necesare, în a- cest an va intra în funcțiune noua uzină de anvelope de la Popești Leordeni, care va a- vea o producție anuală de 1.000.000 bucăți anvelope. Tot în acest an vor intra în funcțiune instalațiile de cauciuc sintetic de la Combinatul chimic Onești, care în anul 1965 vor produce la întreaga capacitate — 50.000 tone pe an, eli- minîndu-se prin aceasta importul de cauciuc sintetic.
★Realizările din primii doi ani ai planului de șase ani și 

planul pe anul 1962 arată că în cadrul industriei petrol- chimie, în transporturi și telecomunicații, există condiții pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate prin Directivele celui de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn.Pentru aceasta este însă necesar ca toți lucrătorii din a- ceste sectoare ale economiei să-și îndrepte eforturile spre rezolvarea principalelor probleme ce stau în fața lor.Astfel, în industria chimică va trebui să se urmărească cu toată atenția îndeplinirea o- bligațiilor privind livrarea către agricultură a produselor prevăzute în planul de 6 ani și pentru aceasta fiind necesar a se urmări îndeosebi:— întocmirea la termenele prevăzute în plan a documentațiilor tehnice pentru noile investiții;— darea în producție a noilor instalații și unități industriale la termenele sau chiar înainte de termenele prevăzute în plan ;— realizarea în timpul cel mai scurt a capacităților și a indicilor tehnico - economici prevăzuți în proiectele noilor instalații;— extinderea tehnicii noi la unitățile existente prin utilizarea experienței cîștigate la instalațiile moderne și folosirea rezervelor interne a instalațiilor în funcțiune, în vederea măririi eficacității economice a acestora și a creșterii productivității muncii;— realizarea de către industria de petrol a sortimentelor de carburanți și lubrefianți de calitate superioară, necesare agriculturii și aprovizionarea la timp și în cantități suficiente a unităților agricole socialiste.In transporturi este necesar :— să se ia măsuri organizatorice pentru satisfacerea ritmică a cerințelor beneficiarilor de transport în timpul campaniilor de lucru, pentru ca astfel să se asigure transportul la timp și în bune con- dițiuni a produselor agricole.Tovarăși,Cunoscînd rolul important al industriei chimice, al transporturilor și telecomunicațiilor, în cadrul dezvoltării multilaterale a economiei naționale, muncitorii, tehnicienii și inginerii din aceste ramuri, urmînd directivele partidului și guvernului nostru, vor îndeplini cu cinste sarcinile mărețe ce le revin, aducînd astfel contribuția lor la dezvoltarea agriculturii socialiste, la marea operă de desăvîrșire a construirii socialismului în patria noastră.(Cuvîntarea a fost subliniată prin puternice aplauze).
Cuvîntul academicianului 

Tudor Arghezi
Frați plugari șl muncitori, iubiți tovarăși,Azi, în ajunul zilei de zintîi de Mai, sînteți, aici de față, în Marea Dumneavoastră A- dunare Națională, 11.000.Vă vedem acoperiți cu medaliile și insignele tinerei noastre Republici.Iau din ultima vorbire a Tovarășului Gheorghiu-Dej următoarele cuvinte: că „în Republica Populară Romînă socialismul a învins definitiv, la orașe și sate". Cuvinte adînc istorice, pe miile de ani.în scrierea noastră veche, statornicirea altor temelii se numea Descălecare. Descălecătorii sînt aici, în fruntea Marii Adunări Naționale : ei se numesc Partidul.Potrivire de cifre : 1907 au fost împușcați 11.000 răscu- lați. Azi au venit din toată țara 11.000 de socialiști. Dacă i-aș căuta la piept, aș afla poate la bătrînii Dumneavoastră dedesubtul decorațiilor Republicii biruitoare semnul gloanțelor regale, de acum 55 de ani...V-am ascultat, frați plugari, povestind cum ați întemeiat gospodăriile colective și cîte minuni săvîrșiți în munca laolaltă, din înfrățirea, ins cu ins, umăr la umăr, vatră cu vatră, ogradă cu ogradă, sat cu sat, ca să fiți în sfîrșit, un singur popor al unui singur pămînt. Miracolul revoluției s-a împlinitAm simțit bucuria hărniciei și a belșugului ajuns. Am auzit, vița de plugar cum sînt, cît porumb, cît grîu și cîte alte avuții scoateți, zi-de-zi, cu mîinile, cu priceperea și mintea, din darnica noastră țarină, amestecată pînă deunăzi cu sîngele și lacrimile cheltuite sute de ani pentru alții, care v-au plătit cu lanțuri grele, îngenuncheați pe ogoarele boierești.Dar, frați plugari, dacă nu este iertat să-mi uit obîrșia, nu pot nici să uit, de meseria de scriitori și de tot ce le-ați dăruit scriitorilor noștri, stră- duiți să aducă fărîma lor de lumină la strălucirea în lume a gîndului romînesc.

Tovarăși deputați și invitați,Caracterul neobișnuit al sesiunii noastre, la care participă, alături de deputății Marii Adunări Naționale, mii de lucrători din agricultură, veniți din toate regiunile țării, se datorează însemnătății excepționale a evenimentului istoric pe care-1 sărbătorim : strălucita victorie a socialismului la sate. încheierea colectivizării agriculturii.Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej a făcut bilanțul uriașei activități desfășurate cu tenacitate și abnegație, timp de 13 ani, de organele și organizațiile noastre de partid, de organele de stat, de activul și membrii de partid, de oamenii muncii de la orașe și sate, pentru înfăptuirea acestei victorii, prin care în societatea noastră se lichidează diversitatea de formații social-econo- mice și se făurește economia socialistă unitară, bazată în întregul ei pe relații socialiste de producție.Cei ce participă la sesiunea noastră au recunoscut cu bucurie și îndreptățită mîndrie, în acest minunat bilanț, și o părticică din propria lor muncă, din propriile lor străduințe.în activitatea depusă pentru construcția socialistă la sate s-au manifestat din plin trăsăturile caracteristice ale partidului nostru : fidelitatea nestrămutată față de teoria marxist-leninistă, față de adevărurile ei universal valabile, unită cu spiritul profund creator, străin oricăror dogme, întemeiat pe cunoașterea aprofundată a realității, a cerințelor dezvoltării sociale, potrivit condițiilor concrete ale țării noastre.La plenara din martie 1949, tovarășul Gheorghiu-Dej, ex- punînd programul de luptă al partidului pentru întărirea a- lianței clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare și transformarea socialistă a agriculturii, sublinia, ca idee călăuzitoare a acestui program, că „socialismul nu se poate construi numai la oraș. Sarcina construirii socialismului și a înlăturării exploatării capitaliste se pune la țară, ca și la oraș. Construirea socialismului cuprinde și transformarea socialistă a agriculturii.... trebuie să mergem pe calea înlăturării contradicției care apare în împrejurările cînd la orașe se dezvoltă socialismul, în timp ce la țară rămîne predominantă mica gospodărie individuală".Construirea socialismului la sate este sarcina cea mai complexă a revoluției socialiste. La orașe sarcina lichidării capitalismului este ușurată de faptul că însuși capitalismul pregătește condițiile trecerii la socialism în industrie, datorită concentrării mijloacelor de producție în mîinile unui număr restrîns de capitaliști, cît și concentrării în marile întreprinderi industriale a unor mase de muncitori învățați să muncească în

Plugarii ne-au 'dat moștenirea limbii, a simțirii și a frumuseților, împletite în singurătățile marilor suferințe...Noi, scriitorii, n-am fi născocit nimic fără ajutorul acestei moșteniri... Graiurile noastre sînt ale poporului, cartea noastră izvorăște din înțelepciunea și din puterile sufletului acestui popor. Cărturarii noștri și dascălii noștri sînt ciobanii Mioriței. Chemarea noastră este să-i dăm poporului înapoi mai înfrumusețată, dacă se poate, zestrea strînsă de acest mare părinte al nostru, al tuturora, Poporul. încercăm cu sfială să nu cumva să o împuținăm.Nu știu dacă între dumneavoastră sînt mai mulți de o vîrstă cu mine. Unii au apucat numai cîte o parte din trăirea mea. în haine negre, scriitorii au îndurat în trecut aproape aceeași viață ca și frații lor în opinci și straie albe.Sînt unul din martorii în viață ai unui trecut nerușinat și nemernic.Astăzi, nici plugarii, nici scriițorii nu mai știu ce-i suferința și ce-i deznădejdea. La peste 80 de ani, cîți am durat, îmi dau bine seama de izbînzile timpului de față, răscumpărătorul umilințelor, mîhnirilor și sărăciei răbdate.Mulțumită bărbaților care îndrumează țara, în deplină bucurie, atît pentru noi cît și pentru dînșii, astăzi sîntem cu toți: fie muncitori cu brațele, fie cu sculele grele sau mai ușoare, slujitorii aceluiași vis de fericire împlinită al poporului nostru, cît și al celorlalte popoare încă în suferință.Ca și plugarii, ne simțim colectivizați și noi...Să trăiți scumpi tovarăși din uzine și de pe brazde.Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn !Trăiască Guvernul Republicii Populare Romîne !Florile zintîiului de Mai să ningă fragede, pe capetele și în sufletele tuturora, întinerite.

comun, să acționeze unit, ho- tărît și organizat.De aceea, în țara noastră, curînd după cucerirea întregii puteri de către oamenii muncii, s-a putut înfăptui într-o singură zi naționalizarea industriei, transformarea ei în bun comun al poporului.Cu totul altfel stau lucrurile la țară, deoarece, așa cum spunea Lenin, „să faci dintr-o dată ca o agricultură bazată pe gospodării individuale să devină o agricultură colectivă și să ia forma de mare producție, pe scara întregului stat... să faci dintr-o dată, într-un timp scurt, acest lucru este desigur cu neputință “.Dar oricît de complexă și de dificilă ar fi această sarcină. realizarea ei este obiectiv necesară, obiectiv obligatorie pentru triumful socialismului. Nu pot fi menținute vreme îndelungată existenta pe de o parte a unei industrii socialiste, a transporturilor socialiste, a sistemului financiar bancar socialist, iar pe de altă parte, a micii producții de mărfuri în agricultură ; o- rînduirea populară nu se poate sprijini vreme îndelungată pe aceste două baze social- economice, profund diferite.Să ne imaginăm în ce stare s-ar fi găsit astăzi economia noastră națională, societatea noastră, întreaga viață a poporului. dacă mica producție de mărfuri ar fi continuat să predomine în agricultură.Mica producție de mărfuri nu poate folosi tehnica înaintată, cuceririle științei, nu poate utiliza în mod rațional forțele de muncă ; ea înseamnă înapoiere, producții scăzute, nivel scăzut de viață pentru majoritatea țărănimii.Ea înseamnă menținerea unor grave piedici în calea dezvoltării industriei, deoarece nici mica gospodărie țărănească, parcelară și nici gospodăria chiaburească nu sînt în stare să asigure aprovizionarea cu materie primă a industriei socialiste în furtunoasă dezvoltare, nu pot face față cerințelor sporite de consum legate de creșterea numerică a proletariatului, dezvoltarea orașelor, sporirea populației. Și, în sfîrșit, existența micii producții de mărfuri, cu caracterul ei haotic, împiedică organizarea planificată a întregii economii, dezvoltarea ei proporțională, armonioasă.Pe plan social, mica producție de mărfuri generează capitalismul „în mod spontan și în proporție de masă“. Ea alimentează necontenit rîndurile celei mai numeroase, celei mai hrăpărețe clase capitaliste — ■chiaburimea — exploatatoarea nemiloasă a maselor țărănești, dușmană înverșunată a puterii populare. Cu alte cuvinte, cîtă vreme există mica producție de mărfuri, pozițiile capitalismului nu pot fi definitiv lichidate, după cum nu poate fi definitiv lichidată primejdia restaurării vechilor rînduieli.Partidul nostru a arătat de la început că există un singur drum pentru victoria deplină a socialismului: lichidarea definitivă a exploatării omului de către om, trecerea treptată de la mica producție de mărfuri la marea agricultură socialistă.Este meritul partidului, al conducerii sale, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, de a fi trasat și fundamentat științific, călăuzindu-se după genialul plan cooperatist al lui Lenin, căile transformării socialiste a agriculturii în țara noastră.Acum, după 13 ani, în lumina experienței istorice dobîn- dite, putem aprecia pe deplin justețea liniei elaborate de partid, linie întemeiată pe întărirea continuă a alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, pe îngrădirea economică a chiaburimii în scopul eliminării ei treptate, pe munca răbdătoare de convingere a țărănimii muncitoare și folosirea treptelor intermediare în vederea trecerii la gospodăria agricolă colectivă, pe o permanentă preocupare pentru crearea bazei tehnice și pregătirea cadrelor de specialiști necesari agriculturii socialiste, pe dezvoltarea sistematică a schimbului de mărfuri între oraș și sat, pe baza cointeresării materiale a țărănimii muncitoare în sporirea producției agricole.Așa cum nu o dată s-a în- tîmplat în îndelungata istorie a mișcării muncitorești revoluționare, această linie s-a afirmat și a învins în lupta dîrză, neabătută, împotriva dușmanilor ei.Dacă vom analiza linia pe care grupul antipartinic Pau- ker-Luca a contrapus-o liniei leniniste a partidului, dacă o vom despuia de spoiala demagogiei, a frazelor pseudo-radi- cale, pseu^o-revoluționare, vom vedea că această politică aventuristă, antisocialistă în esența ei, era îndreptată tocmai împotriva elementelor fundamentale ale politicii partidului la sate, așa cum au arătat și alți vorbitori, activitatea lor provocatoare în domeniul relațiilor între stat și țărănime — cote, prețuri, ș.a.m.d. — ducea la subminarea cointeresării materiale a țărănimii, punea în primejdie însăși alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, temelia puterii populare. In ce privește transformarea socialistă a agriculturii, ei căutau să împingă lucrurile spre încălcări grosolane ale liberului consimțămînt al țărănimii muncitoare, spre sărirea țeste etape, ipre nesocotirea 

formelor intermediare de trecere spre gospodăria colectivă.Nu am făcut parte în acea vreme din Biroul Politic, dar. prin munca pe care o îndeplineam, am cunoscut multe din aspectele acțiunii organizate de Ana Pauker pentru a zădărnici trecerea la formarea întovărășirilor agricole. îmi amintesc de o ședință, unde fiind aspru criticată pentru că vreme îndelungată a ținut închis în sertar statutul model al întovărășirilor fără să-l fi dat publicității, ea a ajuns sa afirme, drept justificare, că n-ar fi găsit, chipurile, hîrtia necesară pentru tipărirea acestui statut!Ce urmări a avut sabotarea înființării întovărășirilor de către grupul Pauker-Luca, care a folosit în acest scop pîrghiile pe care le acaparase în conducerea de partid și de stat se poate vedea din dinamica dezvoltării sectorului socialist al agriculturii în primii ani.Departe de a fi stimulat mișcarea de masă spre gospodăria colectivă, așa cum pretindeau Pauker și Luca, neîndeplinirea hotărîrilor partidului privind formarea întovărășirilor a determinat o dezvoltare extrem de înceată a procesului de transformare socialistă a agriculturii, aproape o stagnare căreia i s-a pus capăt abia atunci cînd grupul antipartinic a fost zdrobit și s-a luat curs spre înființarea de întovărășiri agricole (1952).Faptele la care ne referim au rămas astăzi de domeniul trecutului, dar este util și necesar ca ele să fie rememorate, pentru a se arăta cum a luptat partidul pentru aplicarea liniei sale lininiste, înfrîngînd acțiunile criminale ale dușmanilor ei. cît de justă, realistă, profund gîndită s-a dovedit a fi politica partidului nostru, exemplu de contribuție creatoare la tezaurul comun de gîndire și practică revoluționară al mișcării comuniste.Țărănimea muncitoare a urmat cu încredere partidul care și-a aplicat politica neabătut, an de an, fără a forța lucrurile, dar și fără a bate pasul pe loc, determinînd creșterea continuă a sectorului socialist al agriculturii, lichidarea definitivă a exploatării omului de către om în țara noastră, mari succese în construcția economică, victoria socialismului la sate.Drapelul socialismului flutură biruitor deasupra orașelor și satelor noastre 1Am aflat că ziarul englez „Times", publicînd relatarea despre sesiunea noastră a trimisului său special la București, remarcă satisfacția care domnește aci în legătură cu faptul că în Romînia „în ciuda colectivizării, producția nu a avut de suferit". „Acest lucru — menționează ziarul — este un succes și probabil și motivul pentru încrederea lor față de viitor".In aprecierile ziarului britanic, aproape totul este exact. O corectură se impune însă — producția agricolă nu numai că nu a avut de suferit dar a crescut continuu, și a- ceasta nu „în duda", ci tocmai datorită colectivizării agriculturii, datorită faptului că țărănimea a pășit pe calea socialismului; iar ceea ce s-a realizat pînă acum în privința creșterii producției agricole este numai un începutTovarăși,Socialismul nu determină numai avîntul economic, el este și aducător de lumină, deschizător de noi orizonturi minții omenești. Conducînd opera de făurire și dezvoltare a economiei Socialiste, partidul s-a preocupat cu neslăbită atenție de revoluția culturală, de formarea conștiinței socialiste a maselor, de educarea omului nou, partidpant activ și conștient la construirea noii orînduiri. Aceasta este o sarcină deosebit de complexă, care nu poate fi rezolvată de- cît printr-o muncă îndelungată și perseverentă. înfăptuirea revoluției în conștiința oamenilor, treptata lichidare a mentalităților și obiceiurilor vechi, care nu mai corespund relațiilor noi, socialiste, constituie unul din obiectivele principale ale activității partidului în procesul de desăvîrșire a construcției socialismului.Recent, revista „Lupta de clasă' a întreprins un studiu deosebit de interesant și instructiv cu privire la stările de lucruri dintr-un sat, care în 1938 a format obiectul u- nei monografii inițiate de Institutul Social Romîn. Este vorba de satul Perieți, din regiunea București, ai cărui reprezentanți se află alături de noi în această sală.Autorii monografiei descriau sărăcia îngrozitoare din acest sat, pe care-1 denumeau „pildă fericită de felul cum nu ar trebui să fie un sat ro- mînesc". De bună seamă, ei aveau dreptate, deoarece pe atunci aproape două treimi din terenul arabil al satului se aflau în stăpînirea a șapte moșieri, în timp ce marea majoritate a gospodăriilor țărănești se zbăteau în „cea mai oarbă mizerie".In acest studiu-monografic nu se spune nimic despre cărți, biblioteci, cititori de ziare. Explicația o dau înșiși autorii, scriind că țăranul „nu se va gîndi niciodată la carte atunci cînd trupul lui e ros de foame".Azs pe meleagurile acestui sat se află o gospodărie co

lectivă înfloritoare. Toți cel 580 de copii de vîrstă școlară merg la școală, satul este electrificat, are cămin cultural, două biblioteci, echipe artistice, cinematograf, sute de abonați la ziare, aproape 200 de aparate de radio, numeroase televizoare. Exemplul acesta, unul din miile din cîte s-ar putea da, reflectă roadele minunate ale muncii partidului și statului nostru pe tărîmul răspîndirii culturii.înainte pînă și abecedarul era un lux. Scriitorul Geo Bogza nota într-un reportaj din anul 1933 : „...5 lei înseamnă o pîine. O pîine e o zi de viață. Cîte pîini, cîte zile de viață trebuie să smulgă din casele sărace prețul manualelor didactice ? Oamenii gîndesc : tăblița—4 pîini; Geografia—8 pîini; Abecedarul — 7 pîini". Astăzi toți copiii din clasa I-a pînă în a Vil-a primesc gratuit manualele școlare. Tineretul de la sate deopotrivă cu cel de la orașe beneficiază de în- vățămîntul general de 7 ani. In actualul an școlar, în clasele V—VII din mediul rural învață de 10 ori mai . mulți elevi decît în 1938.Cele aproape 8.000 de biblioteci de la sate au peste 3 milioane de cititori. Tirajul ziarelor și revistelor răspîn- dite la sate se ridică la aproape 2.700.000 exemplare. Numărul instalațiilor cinematografice este de peste 30 de ori mai mare decît în 1938 - iar al căminelor culturale și caselor de citit de aproape 12 mii.Setea de cultură, dragostea de frumos își găsesc expresia în amploarea pe care a luat-o în țara noastră mișcarea artiștilor amatori. La concursul pe țară al formațiilor de amatori din anul trecut, satele noastre au participat cu peste 19 mii de coruri, echipe de dansuri, brigăzi artistice de agitație, formații instrumentale.întreaga bogăție de mijloace ale muncii culturale trebuie din plin folosită pentru a răspunde exigențelor spirituale ale satului nou colectivizat, întreaga muncă cultural-edu- cativă la sate trebuie să stimuleze și să dezvolte în conștiința maselor țărănimii spiritul colectivist, dragostea și devotamentul față de muncă și față de avutul obștesc, patriotismul înflăcărat, să contribuie activ la lichidarea concepțiilor și deprinderilor înapoiate, să sporească tot mai mult rolul judecății opiniei publice, înrîurirea educatoare a colectivității.Pentru continua dezvoltare a activității cultural-educative la sate, dispunem de o mare forță — intelectualitatea satelor. Și în această privință, satul nostru a devenit de nerecunoscut.Cine erau înainte intelectualii satelor, în afara unui număr cu totul insuficient de învățători, care își duceau cu abnegație, adeseori cu eroism, munca de apostolat cultural, a unui număr infim de medici ? Notarii, perceptorii, administratorii de moșii, pentru care lăcașul de „cultură" preferat era — după nimerita expresie a unui vorbitor — circiuma din sat.Astăzi avem în mediul rural de peste două ori mai multe cadre didactice de- cit în 1938, de aproape 5 ori mai mulți medici, de peste 8 ori mai mulți specialiști în a- gricultură cu studii superioare.Alături de ei, intelectualitatea de la orașe este chemată să aducă o contribuție tot mai mare la înflorirea vieții culturale în satele noastre. Există frumoase rezultate și în a- ceastă privință, dar sînt încredințat că nu voi greși, afir- mînd că țărănimea noastră colectivistă dorește să vadă mai des în mijlocul ei oameni de știință și cultură, poeți și prozatori, artiști renumiți. La sate, aceștia vor avea înalta satisfacție de a întîlni un public receptiv, sensibil, entuziast, avid de cunoștințe, dornic să-și însușească comorile științei și culturii.In raportul prezentat sesiunii, organizarea învățămîn- tului agrozootehnic de masă este caracterizată drept una din cele mai importante și urgente sarcini ale momentului de față.Armata de lucrători din a- gricultura socialistă trebuie să aibă nu numai ofițeri pregătiți, ci și soldați bine instru- iți, înarmați cu cuceririle științei moderne, cu metodele agrotehnice înaintate, verificate în practică.Este limpede că astfel de sarcini nu pot fi îndeplinite de sistemul actual al așa-nu- mitelor școli profesionale agricole, necorespunzătoare necesităților noi nici prin profilul lor, nici prin numărul infim al celor pe care-i pregătesc. Inutilitatea acestor școli, semnalată de mult de lucrătorii de pe teren, a fost înțeleasă cu mare întîrziere de Ministerul Agriculturii.Propunerile prezentate de conducerea de partid și de stat au un caracter larg, realist și totodată îndrăzneț. Este vorba, după cum vă este cunoscut, de organizarea unui sistem de învățămînt, care să cuprindă masa de țărani colectiviști, eșalonat pe 3 ani și funcționînd în intervalul dintre campaniile agricole de toamnă și cea de primăvară.Cercurile agrozootehnice de masă vor fi conduse de specialiști agricoli, vor dispune de programe și manuale ela- 
(Continuare în pag. a Vl~a)
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(Urmare din pag. 5-a) borate de cele mai competente cadre din toate ramurile agriculturii.Rezultatele unui astfel de învățămînt se vor materializa în producții sporite, în veniturile mai mari ale gospodăriilor colective și ale țăranilor colectiviști.Țărănimea colectivistă manifestă un puternic interes nentru cunoștințele agricole. Mulți țărani muncitori frecventează cursurile agrozootehnice de masă existente, cu toate imperfecțiunile de care acestea suferă în prezent. La sate au o mare căutare cărțile de popularizare a științei a- gricole, a experienței unităților socialiste fruntașe. Numai în anul 1961 au apărut 200 de titluri de cărți și de broșuri de acest fel, cu un tiraj de peste 4.500.000 exemplare.Pentru a răspunde interesului țărănimii, pentru a asigura eficacitatea deplină a învăță- mtntului agrozootehnic de masă, așa cum este conceput în propunerile ce v-au fost prezentate, va fi necesar ca atît Consiliul Superior al 'A- griculturil, cit și sfaturile populare și consiliile agricole regionale șl raionale să se preocupe din timp de crearea tuturor condițiilor necesare funcționării perfecte a acestor cursuri începînd din toamna anului curent. Buna organizare și funcționare a lor trebuie să se afle și în atenția dv. permanentă, tovarăși președinți de gospodării colective.Trebuie combătută rutina, închistarea care se mai manifestă în acest domeniu. Nu de mult, direcția generală de resort din Ministerul Invăță- mîntulul șl Culturii și-a pus în gînd să reducă aproape la jumătate .volumul de cunoștin

țe agricole predat în clasele V și VI ale școlilor elementare din mediul rural, și a- ceasta tocmai în momentul cînd se pune cu toată ascuțimea problema introducerii în școlile de cultură generală a unui studiu temeinic și serios al cunoștințelor agricole. Iată ce înseamnă să rămîi iremediabil în urma vieții, să nu ții seama de cerințele ei!Patriotul și omul de știință care a fost Ion Ionescu de la Brad, scria: „Noi sîntem din școala aceia care... de la practică se ridică la teorie și care nu admite decît teoria ieșită din practică și rezemată pe practică. De aceea la școala noastră elevii vor avea întotdeauna înaintea lor practica cu știința". El visa un învățămînt care să servească cu succes la dezvoltarea imenselor resurse agricole ale țării. „Pînă ce nu se va dovedi că o cultură luminată scoate din pămînt mai mult venit decît cea ignorantă și rutinieră — scria el — nu este cea mai mică speranță a îndupleca pe cultivatorii noștri să intre în calea progreselor agricole".Cele visate de Ion Ionescu de la Brad se realizează în vremea noastră, iar locul cultivatorilor din acea vreme, ce abia trebuiau „înduplecați să intre în calea progreselor a- gricole", l-au luat țăranii colectiviști, stăpînl ai roadelor muncii lor, hotărîți să folosească toate cuceririle științei pentru avîntul agriculturii socialiste și înflorirea patriei.Sesiunea noastră se desfășoară într-un moment complex al vieții internaționale. In timp ce la Geneva au loc lucrările Comisiei pentru dezarmare, în Oceanul Pacific răsună bubuiturile exploziilor atomice pe care le efectuează Statele Unite ale Americii,

puterile occidentale întețesc cursa înarmărilor. Dar forțele agresiunii, apologeților războiului rece li se opune frontul tot mai larg, tot mai puternic al forțelor păcii. Ideea coexistenței pașnice între toate statele, fără deosebire de sistem social, a dezarmării generale și totale, promovată activ de țările socialiste, precum și de alte state iubitoare de pace, cîștigă o tot mai largă adeziune în întreaga lume, necesitatea lor fiind recunoscută și de reprezentanții mai lucizi ai claselor conducăfoare din occident. „Istoria refuză să meargă înapoi — scria bancherul american James Warburg — prețul pe care ea îl cere pentru securitatea în veacul atomic, este suprimarea războaielor".Cercurile cele mai reacționare și mai agresive din lumea capitalistă resimt o furie neputincioasă în fața creșterii impetuoase a forțelor păcii și socialismului. Nu de mult conducătorii așa-numitei „Asociații americane a forțelor militare aeriene", finanțată de monopolurile aviatice de peste ocean, au cerut într-un raport adresat Casei Albe ca „dezrădăcinarea totală a sistemului socialist să devină— țelul național al Statelor Unite".Ce li se poate răspunde a- cestor smintiți decît atît: strugurii sint acri, domnilor 1 Nu există forță în lume care să „dezrădăcineze" sistemul socialist întregul mers al Istoriei în zilele noastre arată că viitorul aparține socialismului.Mă asociez tuturor celorlalți vorbitori în aprobarea deplină a Raportului prezentat și a măsurilor propuse în vederea continuei dezvoltări a agriculturii noastre socialiste.(Cuvîntarea a fost subliniată cu puternice aplauze).
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Presa sovietică despre lucrările 
sesiunii extraordinare 

a Marii Adunări Naționale
a R. P.MOSCOVA 29 (Agerpres). — Presa sovietică continuă să acorde un spațiu larg lucrărilor sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne. „PRAVDA" din 29 aprilie publică sub titlul „Pasul puternic al socialismului" o amplă expunere a Raportului prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la sesiune.Ediția din seara zilei de 28 aprilie a ziarului „IZVESTIA" a publicat reportajul

Romîneintitulat „Pe căile însorite ale socialismului", al trimișilor săi speciali Grebnev și Pa- niev, și interviurile luate unor participanți la sesiunea Marii Adunări Naționale, Gheorghe Pelcu, președintele G.A.C. din comuna Ceacu, raionul Călărași, regiunea București, Maria Barbu, agronom la G.A.C. Bîr- za, regiunea Oltenia, Gheorghe Hiotu, directorul G.A.S. Andrășești, ' regiunea București, Gheorghe Preda, director S.M.T., regiunea Bacău.
încheierea lucrărilor 

Uniunii interparlamentareROMA 20 (Agerpres). — La Roma au luat sfîrșit ședințele de primăvară ale Uniunii interparlamentare. Parlamentarii din 46 de țări au adoptat în unanimitate un apel adresat Comitetului celor 18 state care discută la Geneva problemele dezarmării.Un loc important în lucrările parlamentarilor a ocupat problema căilor și premizelor dezarmării generale. în rezoluția adoptată în

legătură cu această problemă șl-au găsit expresia principiile fundamentale ale proiectului prezentat de delegația sovietică. în rezoluție se subliniază că dezarmarea generală și totală este singura cale de lichidare a războiului din relațiile internaționale, că la realizarea acestui țel nobil ar contribui crearea unor zone denuclearizate în Europa, Africa, în Balcani și în alte regiuni ale lumii.

V I
(Urmare din pag. l-a)

rile eu miză importantă, un „moment psihologic", concre
tizat prin golul egalizator al 
lui Voinea din minutul 8. Cind Radasav <-> cel mai pe
riculos atacant in echipa 
oaspe « a reușit sd deschi
dă scorul printr-un șut-sur- 
priză, m-am temut o clipd câ băieții vor repeta erorile 
din meciul cu Belgia. Din fe
ricire, s-a petrecut exact invers. «Rapida restabilire a 
egalității a avut efecte con
trarii asupra moralului celor 
două formații. Din acel mo
ment, balanța victoriei s început «d Incline tot mat net 
in favoarea băieților conduși de Petescu.

Gergelg și Dumitri» au ma
jorat scorul cu două goluri d« 
toată frumusețea, pentru ea, 
după pa-uzi, Haidu <d tr,scrie

C T O R I 
spectaculos exact în același 
minut — 8 in care egalasem 
in prima repriză. In continua
re, juniorii noștri au făcut o 
adevărată demonstrație, au 
creat numeroase faze de fot
bal de foarte bună calitate și, 
de ce n-am spune-o, au lă
sat ne fructificate cel puțin 
încă patru mari ocazii de a în
scrie — plus două bare.

Dincolo de toate acestea, 
ceea ce a impresiona* îndeo
sebi in jocul învingătorilor a 
fost excepționala putere de 
lupta, acea dăruire fără re
zerve a tuturor forțelor — 
pentru victorie. Poate mai 
mult decît aricind cm ieri cu toții dt suflet, citi 
dragoste de culorile țării tre
buie să anime pe cei ce lup
tă pentru gloria sportivă a 
patriei. Nu e o simplă figură 
poetică, dar am avut deseori 
senzația că, judnd pe pămîn-

EI
tul natal, reprezentanții noștri 
au căpătat puteri nebănuite, 
asemenea lui Anteu, îndt nimic și nimeni nu le mai pu
tea stăvili drumul spre iz- 
bîndă.

Vă mulțumim, băieți I 
Vouă, In primul rtnd, celor 
unsprezece ciștigători ai me
daliilor de aur : Sudu, Pal, 
Petescu, Răcelescu, Jamais chi, 
Popescu, Matei, Dumitriu, 
Voinea, Gergelg, Haidu — ca 
ți antrenorilor Olah și Dumi
trescu — ca fi tuturor celor 
care cu contribuit, la acecxtă 
splendidă victorie. wVi ai și ie
«fi intrate e» «ertar- ct&ete. 
cu xmozi^tea fi energia spe
cifice întreguixi nostru tine
ret, ducfnd mereu mai sus, 
mai departe, prestigiul spor
tului romînesc I

Interviul 
lui G. S. Titov
MOSCOVA 29 (Agerpres). 

TASS transmite : Ziarul „Iz
vestia- publică interviul acor
dat de Gherman Titov unui 
corespondent al acestui ziar 
înainte de plecarea sa In 
S.UA..

Sint recunoscător Comitetu
lui internațional pentru cer
cetarea spațiului cosmic, a 
declarat Titov, care m-a invi
tat să particip la lucrările 
sesiunii sale ce se vor deschi
de la 1 mai la Washington. 
La 3 mai, eu, împreună cu 
cosmonautul american John 
Gleen vom împărtăși impresii 
despre zborul cosmic.

Cosmonautul sovietic Gher
man Titov va face o vizită la 
New York lui U Thant, se
cretar general provizoriu al 
O.N.U. ------•-----

întrevedere 

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

în Consiliul 
de Securitate

„Cosmos-4“ a aterizat cu succes 
pe teritoriul II. R. S. S.MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 29 aprilie, la o comandă dată de pe Pămînt, satelitul artificial sovietic „Cosmos-4" a laterizat cu succes într-un loc dinainte stabilit de pe teritoriul Uniunii Sovietice.In comunicatul TASS în legătură cu aceasta se spune :Satelitul artificial sovietic „Cosmos-4", lansat la 26 aprilie 1962, s-a aflat pe orbită timp de peste trei zile și a străbătut o distanță de aproximativ două milioane kilometri. în tot cursul zborului, sistemele și aparatele instalate pe bordul satelitului pentru efectuarea de cercetări în spațiul cosmic și în păturile superioare ale atmosferei au funcționat normal.în legătură cu încheierea programului de cercetări științifice, la o comandă de pe Pămînt satelitul a aterizat cu succes în ziua de 29 aprilie într-un loc dinainte stabilit de pe teritoriul Uniunii Sovietice. Ca urmare a lansării satelitului „Cosmos-4" au fost obținute date științifice care în momentul de față sînt prelucrate și studiate.

U.R.S.S.: Constituirea Comitetului unional 
pentru agriculturăMOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS transmite : Comitetul Central al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au constituit Comitetul unional pentru agricultură. Președinte al comitetului a fost numit Nikolai Ig

natov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.Comitetul unional pentru agricultură, care are 6 membri, a fost constituit în baza hotărîrii Plenarei din martie a C.C. al P.C.U.S.
Opinia publică condamnă 

reluarea de către S. II. A. 
a experiențelor nucleare 

în atmosferă 4

ȘTIRI SPORTIVE
£ Duminică s-au desfășurat In 

ară 5 întîlniri contlnd pentru 
campionatul categoriei A de 
fotbal. Iată rezultatele înregistra
te : Minerul (Lupeni—Dinâmo Ba
cău 0—2} Petrolul Ploiești—Meta
lul Tîrgoviște 1—0: Steagul Roșu 
Brașov—Jiul Petroșani 3—0; Ști
ința Cluj—U.T. Arad 2—2; Dina
mo Pitești—Știința Timișoara 5—1.

e Călărețul romîn Vasile Pinciu 
a repurtat o remarcabilă victorie 
în cel de-al 30-lea concurs interna
țional hipic, care a început sîm- 
bătă la Roma. Vasile Pinciu, pe 
calul Bîrsan, a ocupat primul loc 
în premiul „Esquilino" (pe un 
traseu de 730 m — 14 obstacole), 
realizînd timpul de 1'16" — zero 
penalizări. Pe locul doi s-a cla
sat brazilianul Pesoa — 1'17" —

zero penalizări, iar pe locul trei 
italianul Pierro D'Jnzeo cu 1,19" 
— zero penalizări. Intre primii s-au 
clasat și călăreții iromlni V. Bărbu- 
ceanu șl A. Costea.

Raymondo D'Inzeo a cîștlgat 
premiul „Palatin", a doua șl ul
tima probă din prima zi a con
cursului hipic internațional de la 
Roma.& Duminică a continuat în Capitală întîlnirea internațională de tenis dintre echipele R. P. Romîne și R. P. Ungare. în proba de dublu perechea Katona, Zentai a dispus cu g_7 ; 6—3; 6—3 de Tiriac și Mărmureanu. Scorul este de 2—1 în favoarea jucătorilor romîni.Astăzi după-amiază de la orele 15 pe terenurile clubului Progresul au loc ultimele două probe de

simplu ; Țiriăc—Katona șl listase—Zentai.© în piscina acoperită de la Varșovia a început concursul internațional de natație, organizat cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a Federației poloneze de înot. Participă sportivi și sportive din .U.R.S.S., R. P. Romînă, R. P. Ungară, Austria, Franța, Iugoslavia și R. P. Polonă. în proba feminină de 100 m fluture, victoria a revenit înotătoarei Cedro <R.P. Polonă), cu timpul de 1'15’7/10. Pe locul doi s-a clasat Gordin (R. P. Romînă) — l'18"2/10. Polonezul Depta a cucerit primul loc în cursa de 100 m spate — 1’05”1/10. Kaminski (R.P.R.) s-a clasat pe locul trei cu .l'06"3/10.
(Ager preș)

I

Ajpec* de le demonstra fii', o meta lurgișfilor cbn Milano împotriva ritmurilor rnfemai'e de muncă pe care le impun monopolurile. ,,Să se termine .cu cmeninfările* scrie pe pancarta purtată ’de tineri me- te’urgiști (e vorba de ameninfările cu șomajul prin care monopo- i r ' încearcă fă-i determine pe muncitori să accepta .• condiții grețe de lucru și salarii mici).

NEW YORK 28 (Agerpres). Consiliul de Securitate a reluat discutarea problemei Kașmirului. Această problemă se află pe ordinea de zi a Consiliului din ianuarie 1948.Ultima ședință a Consiliului de Securitate în problema Kașmirului a avut loc în februarie 1962. Ea a fost convocată la cererea Pakistanului, care, într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului de Securitate, a declarat că între India și Pakistan există relații încordate și că această problemă trebuie să fie examinată urgent de Consiliul de Securitate. In scrisoare se a- firma că guvernul Indiei refuză să ducă tratative cu privire la reglementarea pașnică a problemei Kașmirului. Reprezentantul Indiei a respins aceste afirmații, subliniind că guvernul Indiei este gata să participe la tratative.
Oamenii muncii de pretutindeni

se pregătesc pentru sărbătorirea

MONTEVIDEO 29 (Ager
pres). — TASS transmite : La 
Montevideo a avut loc un 
mare miting al oamenilor 
muncii, participanții căruia au 
hotărît să sărbătorească ziua 
de 1 Mai prin intensificarea 
luptei împotriva imperialis
mului american, în apărarea 
revoluției cubane, pentru 
drepturi democratice și sindi
cale.

Oamenii muncii au protes
tat cu indignare împotriva re
luării experiențelor atomice 
de către Statele Unite.

Rodney Arismendi, prim-

lui / Mai
al Comitetului Exe-
C.C. al Partidului

secretar 
cutiv al
Comunist din Uruguay, care a 
luat cuvîntul la miting, a che
mat la întărirea unității for
țelor progresiste din țară.

★LONDRA 29 (Agerpres). — Oamenii muncii englezi se pregătesc să sărbătorească Ziua internațională a oamenilor muncii — 1 MatDupă cum relatează corespondentul din LivejT>ool al ziarului „Daily Worker" muncitorii din regiunea fluviului Mersey au luat hotărîrea ca,
AcțEumle teroriste 

ale bandelor O. A. S.
ALGER 29 (Agerpres). — Ban

dele O.A.S. continuă provocă
rile lor tîngeroase împotriva po
porului algerian. La 28 aprilie 
atentatelor ultracolonialiste au 
căzut victime 19 morți și 16 ră
niți. Numai la Alger, ca urmare 
a celor £1 de atentate au murit 
14 persoane, iar 15 au fost ră
nite. Tot în cursul zilei de sîm- 

Ibătă, arată agenția France Preș- 
‘,set au (avut loc 15 explozii la ‘Al-, 
ger și Constantine.

La Alger, precizează agenția 
France Presse, legătura telefo
nică a fost întreruptă sîmbătă 
seara, ca urmare a unei puter
nice explozii provocate de 
O.A.S.-iști în centrul Algerului.

Făcînd bilanțul victimelor in
tentatelor ultracolonialiste între 
1 și 15 aprilie agenția France 
Presse arată că numai la Alger 
au murit 164 de \persoane, iar 
alte 269 au fost rănite.

Comitetul executiv provizoriu, 
arată agenția France Presse, ți- 
ținînd seama de situația excep
țională care domnește la Alger 
și îndeosebi la Oran a hotărît să 
pună la dispoziția prefectului de 
poliție din Oran un număr de 
unități de forțe de poliție și jan
darmerie.

Tot pentru a lupta împotriva 
O.A.S., agenția France Presse a-

rată că la Bab-el-Oued a fost 
creat un comitet de luptă împo
triva fascismului (C.L.C.F.).

Atentatele ultracolonialiste au 
continuat în cursul zilei de sîm- 
bătă și în metropolă. O puter
nică încărcătură de plastic a 
făcut explozie în Palatul Justi
ției din Avignon și de-a lungul 
unei căi ferate. Sînt înregistrate 
importante, pagube materiale.

restabilind tradiția istorică, să înceteze munca la 1 Mai, neamînînd sărbătorirea acestei zile pentru prima duminică din luna mai.Participanții la mitingul muncitorilor de la una din întreprinderile din Carrington au adoptat hotărîrea de a organiza o grevă de protest de o zi împotriva reluării experiențelor nucleare de către Statele Unite.
★CARACAS 29 In legătură cu internațională muncii, Uniunea națională a femeilor din Venezuela a a- dresat femeilor din Cuba un mesaj de salut în care se arată că ziua de 1 Mai va întări legăturile de solidaritate dintre oamenii muncii din Cuba și Venezuela, necesară rezolvării problemelor serioase ale țarilor Americii Latine, unde milioane de copii suferă de foame, mizerie și analfabetism. Mesajul protestează împotriva politicii pe care o duc cercurile imperialiste S.U.A. în 'America Latină, politică de exploatare nemiloasă a maselor populare.

(Agerpres). — sărbătoarea a oamenilor

din

pp scurtmTT^lPARIS. — Oamenii muncii din Franța l-au condus la 28 aprilie pe (ultimul drum pe Maurice Pauchar, decedat în urma rănilor căpătate în tfm- pul sălbaticelor represiuni polițienești împotriva demonstranților dezarmați din Paris în „joia sîngeroasă” de la 18 februarie a.c. Grav rănit la cap, Pauchar s-a aflat timp de trei luni între viață și moarte, într-una pariziene. Rănile mortale.Funeraliile au
din clinicile au fost însă
avut loo în

LONDRA 29 (Agerpres). — 
Corespondenții din Londra ai 
agenției TASS au pus unui 
număr de reprezentanți ai 
vieții publice, oameni politici 
și oameni de știință, urmă
toarea întrebare: „Ce părere 
aveți în legătură cu noua se
rie de explozii nucleare ame
ricane în regiunea Pacificu- 
lui ?"

„Condamn reluarea expe
riențelor nucleare, a spus cu
noscutul savant fizician prof. 
Burhop. Aceasta va duce la 
intensificarea războiului rece și va mări posibilitatea unui 
război nuclear. Singura spe
ranță pentru lume de a evita 
această catastrofă o constituie 
încheierea cit mai grabnică a 
unui acord cu privire la de
zarmarea generală și totală".

începînd seria de experiențe 
nucleare, guvernul S.U.A., cu 
sprijinul guvernului englez, a 
acționat împotriva voinței ma
jorității uriașe a omenirii care 
spera ca la Geneva să se facă 
primii pași spre dezarmare, a 
declarat Gordon Shaffer, pre
ședintele Comitetului englez 
pentru apărarea păcii.

Gordon Shaffer și-a expri
mat speranța că puternicul 
val de protest care s-a ridicat 
în întreaga lume și forța cres- 
cîndă a mișcării partizanilor 
păcii atît din S.U.A. cit și din 
întreaga lume va crea condi
țiile pentru triumful păcii.

■irOTTAWA 29 (Agerpres). — Comitetul național executiv al Partidului Comunist din Canada subliniază în declarația sa că reluarea de către Statele Unite a experiențelor nucleare în atmosferă, „urmărește să submineze lucrările conferinței pentru dezarmare și, împreună cu ea, speranțele oamenilor £n dezarmarea generală", pentru „a împiedica realizarea unui acord cu pri

vire la interzicerea bombei atomice", pentru „a intensifica cursa înarmărilor nucleare".Demascînd afirmațiile potrivit cărora experiențele ar fi necesare pentru securitatea S.U.A., Comitetul național e- xecutiv al Partidului Comunist declară: „Aceasta este politica oficială a acelora care apără ideea „primei lovituri" din partea Statelor Unite, a- ceasta este pregătirea în vederea unei agresiuni împotriva altor popoare și, în primul rînd, împotriva popoarelor lumii socialiste".
★CANBERRA 29 (Agerpres). La 29 aprilie în orașele Sydney și Melbourne, cele mai mari centre industriale din Australia, au avut loc demonstrații de masă ale partizanilor păcii în semn de protest împotriva reluării de către Statele Unite a experiențelor nucleare în atmosferă pe insula Christmas.Mii de australieni, pornind din periferiile orașului Sydney s-au îndreptat la 29 aprilie cu panouri și pancarte, spre centrul orașului. Printre par- ticipanții la demonstrație se aflau muncitori, docheri, marinari, constructori de mașini, femei și copii, oameni de știință. slujitori ai bisericii. -Să se pună capăt pentru totdeauna experiențelor nucleare „Cerem dezarmarea generală !“ — aceste lozinci erau scrise pe pancartele purtate de participanții la demonstrația de masă ,a partizanilor păcii din Australia. Demonstrația s-a încheiat printr-un uriaș miting la care toți cei care au luat cuvîntul au condamnat în unanimitate reluarea experiențelor nucleare de către Statele Unite.

TINERETULUI LUMII
CONAKRY: Lucrările 

Congresului tineretului africanLa Conakry își continuă lucrările Congresul tineretului african.Raportul cu privire la bazele politice ale unității Africii a fost prezentat de reprezentantul Republicii Guineea, Diallo Muk- tar. El a arătat că năzuința popoarelor Africii de a obține eliberarea totală, unitatea politică a poporului dintr-o țară sau alta, crearea unei economii independente, colaborarea frățească, schimbul de vizite ți experiență constituie bazele politice ale unității africane.Raportul cu privire la neocolonialism a fost prezentat de reprezentantul Republicii Mali. Vorbitorul a arătat că neocolo- nialismul se manifestă prin crearea unor guverne pe placul imperialiștilor, formarea unor țări mici care pot fi mai ușor supuse influenței imperialiste, atragerea țărilor în diferite blocuri străine de interesele Africii, crearea de baze militare etc.Pentru a lupta împotriva neo- colonialismului și a manifestărilor sale, a spus vorbitorul, trebuie să luptăm pentru realiza-

rea unității, să nu participăm la comunitățile impuse de țările imperialiste, să cerem evacuarea bazelor militare, să refuzăm orice fel de ajutor însoțit de condiții politice, să acordăm ajutor mișcării de eliberare.
S.U.A.: Influența nefastă 

a stupefiantelor 
in rindurile tineretului 

american
5ub titlul „Bandele de ti

neret sînt legate de tra-

Pp scurtsuburbia pariziană Anieres, unde Pauchar a trăit, a muncit și a participat intens la activitatea secției locale a P.C. Francez și a filialei Asociației „Franța—U.R.S.S.".NEW YORK. — După cum anunță agenția Associated Press, la 27 aprilie, sub ochii binevoitori ai poliției, un grup de huligani contrarevoluționari cubani au atacat sediul biroului din New York al a- genției cubane de știri Prensa Latina. Potrivit agenției jReu-
REDACȚIA fi ADMINISTRAȚIA i Bucunfti. Plat* «SdntaU", ITel. 17.60.10, Tiparul i Combinatul Poli gratie »CaM BctnteU",

ter, huliganii înarmați cu pistoale, au maltratat funcționari ai agenției, au devastat biroul ei, distrugînd, de asemenea, și o parte a aparatelor de transmisie. YORK. — Comisia energia atomică a anunțat că în statul Nevada s-a efectuat încă o explozie nucleară subterană. Aceasta este cea de-a 30-a explozie nucleară subterană din seria experiențelor începută anul trecut.

NEW pentru S.U.A. a

ficul cu stupefiante", 
ziarul american „New York 
Herald Tribune" publică un 
material consacrat influenței 
nefaste a comerțului cu stupe
fiante asupra tineretului ame- 
rican. „Potrivit aprecierilor 
poliției — scrie ziarul — la 
New York activează aproxima
tiv 200 bande de tineri. Ziarul 
recunoaște că „sărăcia, locuin
țele supraaglomerate și tensiu
nile rasiale sînt, în mod evi
dent, cauzele care stau la baza 
organizării acestor bande ale 
violenței". Bandele, relatează 
ziarul, sînt înarmate cu arme 
de foc care pot ucide pe ori
cine. Cotidianul relevă că o 
bună parte a bandelor au că
zut sub influența traficanților 
de stupefiante care au găsit 
printre aceștia o bună piață 
pentru plasarea 
lor. „Tineri de 13 
scrie „New York 
bune" — folosesc 
guri ceea ce potrivit recunoaș
terii poliției, fac să crească 
procentul crimelor comise de 
minori — membri ai bandelor 
de tineret din New York care 
folosesc stupefiante".

otrăvurilor și 14 ani — 
Herald Tri- 
di ferite dro-
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