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Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

la încheierea discuției generale
Tovarăși deputați și invitați,Lucrările sesiunii noastre au ajuns la sfîrșit. Au fost patru zile de însuflețitoare dezbateri, de schimburi de idei impresionant de bogate, de schimburi de experiențe extrem de valoroase prin învățămintele lor practice.Această minunată construcție, care a adunat sub cupola ei toată lumina și tot seninul cerului acestei primăveri, operă minunată a arhitecților și constructorilor noștri, a fost parcă anume concepută cu un sens adînc simbolic pentru a- cest mare sfat al poporului, a- dunat pentru a sărbători una din strălucitele sale izbînzi. (Aplauze puternice).însuflețiți de entuziasmul victoriei, am hotărît aci, tot în atmosferă sărbătorească, și sarcinile de îndeplinit mai departe, și mijloacele de consolidare a realizărilor obținute, și perspectivele celor ce vor urma.S-au perindat la această tribună președinți de gospodării colective, mai v'dchi și mai noi, mecanizatori și directori de gospodării agricole de stat, a- gronomi și cercetători, reprezentanți străluciți ai intelectualității, activiști de partid și de stat.Opiniile și propunerile făcute ne sînt de mare preț pentru rezolvarea justă și eficace

a marilor probleme ridicate de etapa actuală de dezvoltare a societății noastre.Toți vorbitorii, ca un singur glas, au adus o înaltă prețuire și o aprobare deplină politicii Partidului Muncitoresc Romîn, Comitetului său Central, guvernului Republicii Populare Romîne. (Aplauze).Pentru partidul nostru și conducerea sa nu există nimic mai scump decît această prețuire a aleșilor și trimișilor poporului nostru muncitor, mărturie a legăturii depline și de nezdruncinat între popor și partid. (Aplauze puternice).Această prețuire i-a revenit partidului și guvernului pentru devotamentul și consecvența cu care slujesc neobosit înflorirea economică și culturală, bunăstarea poporului, viitorul său fericit, triumful deplin al socialismului și comunismului spre ridicarea pe cea mai înaltă treaptă a patriei noastre socialiste. (Aplauze prelungite).Partidul nu cunoaște nepotrivire între vorbă și faptă. Poporul nostru a fost necontenit și umilitor înșelat de nesfîrșitul șir de guverne care s-au perindat în trecut la cîr- ma țării, și ale căror promisiuni se desfăceau în vînt, ușoare, ca puful de păpădie.Partidul nostru, partid al clasei muncitoare, trup
în ultima zi
a lucrărilor

Luni au continuat in Pavi
lionul Expoziției Economiei 
Naționale a R. P. Romîne lu
crările sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale.

Sosirea conducătorilor parti
dului și statului a fost primită 
cu puternice aplauze.

în continuarea discuției ge
nerale au luat cuvîntul : Alexandru Moghioroș, mem
bru al Biroului Politic al 

P. M. R., vice- 
de 

, deputatul Ștefan 
prim-secretar al Co- 

Argeș al 
invitat

C. C. al
președinte al Consiliului 
Miniștri, Matei, j 
mitetului regional 
P.M.R., Miron Belea, 
din regiunea Hunedoara, ge
neral de armată Leontin Sălăjan, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.R., ministrul Forțelor Ar
mate, Maria Nistor, președin
ta G.A.C. din comuna Plopeni, 
regiunea Dobrogea, Comeliu Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe, deputatul acad. Za- haria Stancu, deputatul Ștefan Tripșa, maistru oțelar 
din Hunedoara, Erou al Mun
cii Socialiste, Dumitru Coliu, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.

în încheierea discuției ge
nerale a luat ............................
șui Gheorghe 
Cuvîntarea a 
cu puternice 
plauze și ovații.

Biroul Marii Adunări Na
ționale a supus apoi deputați- 
lor un proiect de hotărîre 
pentru aprobarea Raportului

cuvîntul tovară- Gheorghiu-Dej. 
fost subliniată 

și îndelungi a-

din

cu privire la încheierea colec
tivizării și reorganizarea con
ducerii agriculturii.

La propunerea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
la votare au participat toți cei 
11.000 de invitați la sesiune.

Intr-o atmosferă de puterni
că însuflețire, participanții la 
sesiune — deputați și invitați 
— au votat în unanimitate ho- 
tărirea de aprobare a Rapor
tului cu privire la încheierea 
colectivizării și reorganizarea 
conducerii agriculturii prezen
tat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Deputatul Mihai Dalea, pre
ședintele Comisiei pentru a- 
gricultură și silvicultură a 
Marii Adunări Naționale, a 
prezentat apoi raportul comun 
al comisiilor pentru agricul
tură și silvicultură, juridice și 
administrative asupra proiec
tului de lege cu privire la în
ființarea Consiliului Superior 
al Agriculturii și a consiliilor 
agricole regionale și raionale.

Trecîndu-se la votul secret 
cu bile, Marea Adunare Na
țională a votat legea în una
nimitate.

Tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii 
ționale, a rostit 
de încheiere a 
siunii.

în aclamațiile 
îndelungi ale celor peste 11.000 
de participanți, lucrările se
siunii au luat sfîrșit.

trupul poporului, schimbă aidoma în faptă, fiecare literă din programul său. El nu face promisiuni ci planuri ; el transformă consecvent, an de an, în realitate vie, visurile generațiilor de oameni ai muncii, pentru care atîția luptători și-au vărsat sîngele. (Aplauze).Ați văzut cu toții aci, din tabloul vieții din țara noastră, întregit de mărturiile vorbitorilor cum, sub conducerea partidului, țărănimea noastră colectivistă, într-un înălțător avînt al muncii creatoare, și-a înmănunchiat forțele, pe calea arătată de minunata noastră clasă muncitoare, forța conducătoare a societății.Orașe și sate își schimbă înfățișarea de la o zi la alta. Oriunde ne aruncăm privirea, în orice colț al țării, vedem noi uzine și fabrici, noi schele, și tot mai întinse și mai rodnice ogoarele gospodăriilor colective și de stat. (Aplauze).Sesiunea de față va fi un nou îndemn și va da un și mai puternic avînt muncii pline de măreție a poporului nostru, pornind cu tot sufletul la construirea socialismului. (A- plauze puternice).Ecoul celor înfățișate aici a răsunat de sub această cupolă peste mări și țări. Prieteni și neprieteni au urmărit, cei dinții cu dragoste, cei de-ai doilea cu nu mai puțin interes, lucrările noastre și rezonanța lor puternică în opinia publică din multe țări.Au asistat, auzind totul și văzînd cu ochii cine sînt vorbitorii, mulți ziariști străini.I-am primit cu ospitalitate pentru a ne cunoaște cu adevărat și oamenii și faptele, ca să-și dea seama de munca noastră pașnică creatoare, de tot ce dorim să înălțăm aici, de tot ce voim în viitor. (A- plauze).Sesiunea noastră a fost închinată unei mărețe victorii a poporului nostru. Ea a fost cu putință numai prin munca încordată a organelor noastre de partid și de stat, a nenumăra- ților lucrători de partid și fără partid care nu au cruțat nimic pentru a duce la îndeplinire misiunile ce le-au fost încredințate.Sesiunea aceasta a fost și ea o sesiune de lucru, de mare folos prin contribuția directă și fără preț a lucrătorilor din agricultură. Ea a pus temelia

și a orînduit o nouă etapă a muncii noastre, a tuturor. Ea ne cere noi eforturi. Nimeni dintre dv. nu-și închipuie, firește, că de acum ne punem pe odihnă.Hotărîrile ce vor fi adoptate de sesiune cer în continuare o muncă și mai intensă, ale cărei roade vor fi și mai strălucite. în această muncă trebuie să se considere mobilizate mai departe masele muncitoare, organele de partid și de stat, cu toții laolaltă, rîvnind să-și îmbunătățească munca. In fiecare gospodărie colectivă și de stat, în fiecare brigadă, să fie prezentă chemarea partidului, sufletul său.Organelor locale ale puterii de stat, sfaturilor populare le vor reveni, prin hotărîrile a- cestei sesiuni, noi sarcini de mare răspundere. Ele vor avea de dezbătut temeinic și amănunțit toate aceste hotă- rîri, luîndu-și fiecare partea ce i se cuvine, cu gîndul mereu treaz de a întări și dezvolta gospodăriile noastre colective, de a le asigura recolte tot mai bogate, de a realiza noi și noi progrese in toate sectoarele activității economice și social-culturale.Oamenii muncii de la orașe și sate întîmpină ziua de 1 Mai, sărbătoarea muncii, cu succese remarcabile în toate ramurile economiei și culturii.Sîntem convinși că eroica noastră clasă muncitoare, harnica țărănime, intelectualitatea, însuflețite de mărețul program al desăvîrșirii construcției socialiste adoptat de Congresul al III-lea al partidului, vor munci și pe viitor cu entuziasm, perseverență, patriotism înflăcărat pentru realizarea planului de șase ani, pentru continua dezvoltare a industriei, pentru avîn- tul agriculturii, pentru înflorirea culturii noi, spre a face patria noastră socialistă tot mai bogată, traiul celor ce muncesc tot mai îmbelșugat și mai fericit, ternice, (Aplauze prelungite). pu-
Dragi tovarăși, in-Toată temă și a spori poporului, sînt organic legate de grija pentru îndeplinirea năzuinței supreme a întregii omeniri, apărarea și consolidarea între popoare,

politica noastră toate preocupările de continuu bunăstarea

condiție fundamentală pentru ca toate popoarele să facă prin munca lor acest pămînt mereu mai luminos, pentru ca imensele resurse ale științei și tehnicii, ale geniului uman să nu slujească nimicirii vieții milioanelor de oameni și distrugerii tezaurului de neprețuit adunat de omenire de-a lungul atîtor veacuri, ci progresului spre culmile cele mai înalte și mereu mai înalte, ale civilizației umane. (A- plauze puternice).Această nobilă năzuință se află la temelia muncii poporului nostru, a luptei sale, alături de celelalte țări socialiste, pentru pace trainică, pentru coexistență pașnică între toate statele lumii, pentru excluderea războiului din viața societății. (Aplauze puternice).Dați-mi voie, dragi tovarăși, ca acum, la încheierea, lucrărilor noastre, să .vă urez spor la muncă, succes în înde- ..plinirea sarcinilor voastre, fei'icire și bucurie/(Vii aplauze). Pasul de aici, din sesiune, duce direct pe ogoare unde acum încolțește sămînța.Duceți în satele voastre imaginea nepieritoare a acestui mare sfat, la care poporul însuși prin cei mai vrednici fii ai săi a luat hotărîri de seamă pentru fericirea tuturor. (Aplauze).Spuneți acolo, tovarășilor colectiviști, că aci ați găsit laolaltă, întruniți în același gînd de propășire a patriei, colectiviști din toată țara, muncitori din uzine și fabrici, intelectuali, și că ați simțit marea forță de neînvins pe care o reprezintă poporul nostru astfel întrunit, sub conducerea înțeleaptă a partidului. (Aplauze puternice, îndelungi).Să o spuneți ca să o simtă și să o țină minte și copiii voștri.’ (Aplauze).Trăiască patria noastră, Republica Populară Romînă! (Aplauze furtunoase, urale).Trăiască clasa muncitoare, țărănimea colectivistă, intelectualitatea, toți oamenii muncii constructori harnici ai socialismului ! (Aplauze îndelungi, urale).Trăiască pacea și socialismul ! (Aplauze furtunoase, îndelung repetate. Participanții la sesiune, în picioare, ovaționează minute în șir).

Adunări Na- 
apoi cuvîntul 
lucrărilor se-

puternice și
(Ager preș)

Hotărîre
Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale 

consacrată încheierii colectivizării agriculturii aprobă 
Raportul prezentat de Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, — în care se face 
un bilanț cuprinzător al strălucitelor victorii obținute 
pe drumul construcției socialiste și se trasează sarci
nile ce stau în fața întregului popor pentru continua 
dezvoltare a agriculturii socialiste.

Marea Adunare Națională consideră acest raport 
un îndreptar pentru întreaga activitate viitoare a or
ganelor centrale și locale de stat, a organelor agricole 
și a tuturor oamenilor muncii din agricultură.

I

■
 instim în prima
■irimăveri,_____
tionala sărbătoare a solidarității internaționale a celor ce muncesc. ~ de luptă al toare — cea forță socială noastre ții internaționale capătă, an o strălucire nouă, socialis-carc dă

Mai a a- frumoase tradi-
Pe steagul clasei munci- mai înaintată a timpurilor lozinca solidarită-de an, poarele mului, progresului omenirii energie și lumină, face să crească semnificația marii sărbători a proletariatului mondial — intrată în conști ința popoarelor ca simbol al unite a muncitoare tru pace, crație și lism.Cu îndreptățită mîndrie pentru marile succese obținute sub condu cerea Partidului Muncitoresc Romîn în toate domeniile construcției socialiste, în dezvoltarea economiei naționale și înfăptuirea industrializării socialiste, poporul romîn sărbătorește 1 Mai al anului 1962 sub semnul unui măreț eveniment: în primăvara aceasta s-a încheiat colectivizarea agriculturii, îndepli- nindu-se cu proape patru mai devreme tă de Congresul al III-lea al P.M.R. în Republica Populară Romînă socialismul a învins pentru totdeauna, atît la orașe cit și la sate. Unitatea oamenilor muncii este acum mai puternică decît orieînd. întemeiată pe a- lianța muncitorească-țărănea- scă, unitatea moral-politică a întregului popor e un nesecat izvor de putere al orînduirii noastre. Călăuzite de același steag — steagul glorios al partidului — clasa muncitoare, clasă conducătoare a tuturor oamenilor muncii, clasa țărănimii colectiviste, intelectualitatea înaintează în rînduri strînse spre realizarea idealului comun întruchipat în sarcina desăvîrșirii construirii societății socialiste.Ieri s-a încheiat sesiunea extraordinară a Marii Adu-

luptei clasei pen demo- socia-

Muncitor

Marți 1 Mai 1962

la care, ală-nări Naționale turi de deputați, au participat aproape 11.000 ..........................Această sesiune,zentativă, a consfințit prin hotărîrile sale victoria repurtată în transformarea socialistă a agriculturii, a dezbătut principalele probleme ale noii etape de dezvoltare a agriculturii. Primite cu entuziasm de poporul nostru, Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej,

de invitați, larg repre-
colective, pentru necontenita înflorire socialistă a agriculturii noastre.îndeplinirea sarcinilor stabilite de ccl de-al III-lea Congres al partidului este cauza scumpă a întregului popor, cauză către care sînt îndreptate toate energiile, tot entuziasmul creator. Roadele acestei munci avîntate cresc mereu. Numai în primul trimestru al acestui an am produs de 2—3 ori mai multă e- nergie electrică, fontă, oțel, produse sodice și altele decît în întregul an 1938. A crescut producția a- gricolă vegetală și animală. Pe temelia trainică a realizărilor în dezvoltarea economiei crește neîncetat nivelul de trai al oamenilor muncii. Salariul real este de două ori mai mare decît acum 12 ani iar cheltuielile stat ului nostru pentru acțiuni so- cîal-culturalc au crescut în această perioadă de 5 ori.Coloana impunătoare a celor ce demonstrează în această zi de Mai poartă cu ea vestea frumoaselor realizări ale cărui colectiv muncă. Miile, cile de mii care alegorice,grafice, panouri cu portrete ale fruntașilor și cuvinte de laudă pentru faptele lor alcătuiesc imaginea vie a succeselor înregistrate în entuziasta întrecere socialistă. Toate un loc semnifică ceea ce, cîteva cuvinte, înseamnă pășirea planului de producțieal primului trimestru, ridicarea calității produselor și reducerea prețului de cost, efectuarea cu succes a lucrărilor agricole de primăvară. Așa au întîmpinat oamenii
„Scînteia tineretului"

fie- de ze- de de
a- anî sarcina stabili hotărîrile adoptate de Marea Adunare Națională constituie un program clar și mobilizator pentru dezvoltarea și ridicarea agriculturii pe o treaptă superioară. pentru valorificarea din plin a posibilităților create de colectivizare. Marele sfat al țării a dat glas hotărîrii celor ce fac să rodească ogoarele patriei, de a munci cu toate puterile lor pentru întărirea și dezvoltarea gospodăriilor agricole

la 
în 

de-

(Continuare în pag. a IV-a)

• •

Mihai Dalea,
al P.M.R.,

Succese

Aspect de la încheierea lucrărilor sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale

în agricultură44
Luni după-amiază a avut loc 

în sala Dalles din Capitală des
chiderea expoziției „Victoria 
socialismului în agricultură”.

La deschiderea expoziției au 
luat parte tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Le- 
onte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, 
membri ai C.C.

Consiliului de Stat 
nulul, conducători 
țiilor obștești și 
centrale, activitși de partid și 
de stat.

Au participat șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

4c
în continuare, expoziția a fost 

vizitată de numeroși participanți 
la sesiunea extraordinară a 
Adunări Naționale.

și ai guver
ai organiza- 
instituțiilor

Marii

ale constructorilor 
mașini orădeni

Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii Fabricii de mașini 
și unelte „înfrățirea” întîm
pină ziua de 1 Mai cu impor
tante succese în muncă. Ast
fel,. în primele 4 luni ale anu
lui, planul producției globale 
a fost realizat in proporție de 
102,1 la sută, iar la producția 
marfă în proporție de 100,4 la 
sută. De la începutul anului 
și pînă acum s-au fabricat cu 
109 mașini — unelte mai multe 
ca în perioada corespunză
toare a anului trecut. In

cinstea zilei de 1 Mai 
structorii de mașini din 
dea au fabricat cea 
18.000-a mașină-unealtă. 
nerii și-au adus din plin 
tribuția la înfăptuirea obiec
tivelor stabilite în întrecerea 
socialistă. Pe panoul de 
onoare observăm portretele 
a numeroși tineri fruntași 
ca strungarul Ciurdariu Liviu 
care și-a depășit planul în 
luna aprilie cu 23 la sută dînd 
piese de cea mai bună calitate 
sau tînărul ■ montor Agud 
Mihai.

con- 
Ora- 
de a

Ti- 
con-



LUCRĂRILE SESIUNII EXTRAORDINARE A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Tovarăși,Sesiunea de față a Marii Adunări Naționale este cu a- devărat o sesiune extraordinară.Cînd îți rotești privirea prin această măreață sală vezi un tablou viu al democrației noastre socialiste. Alături de de- putați se află președinții gospodăriilor agricole colective din întreaga țară, directori ai gospodăriilor agricole de stat și stațiunilor de mașini și tractoare, ingineri agronomi, muncitori din întreprinderi, cercetători din institute agricole și academicieni, scriitori, oameni de artă, activiști de partid și de stat. Aceasta este adevărata democrație în care oamenii muncii cu brațele și cu mintea participă nemijlocit la conducerea treburilor de stat, discută cu pricepere și spirit de răspundere problemele complexe ale desăvîrșirii construcției socialiste în patria noastră.Evenimentul istoric pentru care ne-am adunat aici este — așa cum a arătat în Raportul său tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — trecerea întregii țăranimi din țara noastră pe drumul luminos al gospodăriei colective, victoria socialismului la sate.Această importantă victorie se datorește fermității cu care partidul a urmat politica leninistă de construire a socialismului la sate, aplicării ei creatoare la condițiile concrete din țara noastră, găsirii în fiecare etapă a unor soluții juste în rezolvarea problemelor dificile pe care le ridică trecerea milioanelor de mici producători agricoli pe făgașul vieții noi socialiste.La temelia întregii munci pentru transformarea socialistă a agriculturii noastre a stat linia politică elaborată de istorica Plenară din 3-5 martie 1949 a Comitetului Central.Una din principalele merite ale acestei politici constă în a- precierea justă a rolului formelor simple în trecerea țărănimii pe calea socialismului. Plenara a subliniat în mod deosebit că această trecere trebuie să se facă așa cum a arătat Lenin: „Pe calea cît mai simplă, mai ușoară și mai accesibilă pentru țărani'.Dezvoltarea formelor simple de cooperație la sate a fost considerată ca un mijloc important al educării milioanelor de țărani în spiritul gospodă- ririi în comun.„A merge pe această cale — spunea tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în Raportul său la Plenara din 1949 — înseamnă a duce țărănimea muncitoare spre gospodăria colectivă pe drumul care poate fi înțeles și acceptat de aceasta, căci îmbină interesele ei individuale cu cele generale ale economiei naționale".Aplicarea acestei linii juste s-a concretizat apoi în crearea întovărășirilor agricole ca o formă simplă de cooperativizare accesibilă masei țărănești din țara noastră și potrivită gradului ei de dezvoltare de atunci.Astăzi cînd facem bilanțul etapei pe care am parcurs-o este necesar să ne reamintim că lupta pentru colectivizarea agriculturii n-a fost lipsită de greutăți, de piedici, de încercări de a abate partidul de la politica sa leninistă.După cum se știe, grupul fracționist, antipartinic, a negat importanța formelor simple de cooperativizare și îndeosebi a întovărășirilor și a preconizat trecerea jlirectă la gospodăria colectivă a masei țărănimii, deși pentru aceasta nu existau atunci nici premize materiale, nici condiții subiective. Pe de altă parte acest grup a folosit forța și metodele de constrîngere în acțiunea de colectivizare, a . încălcat principiul liberului con- simțămînt. Toate acestea au frînat procesul de transformare socialistă a agriculturii și au lovit în alianța muncito- rească-țărănească.Timp îndelungat Ana Pau- ker a sabotat elaborarea statutului întovărășirilor.Este meritul conducerii partidului, și în primul rînd al tovarășului Gheorghiu-Dej, că acest statut a fost totuși elaborat și că împotriva voinței deviatorilor s-a ^trecut la organizarea de întovărășiri a- gricole. Dacă pînă în anul 1952 nu se crease nici o singură întovărășire, în 1958 existau 12.748 de întovărășiri.După ce Comitetul Central al partidului a zdrobit grupul antipartinic și l-a înlăturat din conducerea de partid și de stat, s-a deschis drum larg muncii răbdătoare pentru a- tragerea țărănimii spre agricultura socialistă.Pentru milioanele de țărani muncitori, întovărășirile agricole au fost o foarte bună școală primară unde au învățat abecedarul agriculturii socialiste și pe care au promo
vat-o cu nota 10, trecînd în 
masă în școala superioară a gospodăriei agricole colective.Partidul nostru a întărit necontenit alianța muncito- rească-țărănească. El a învins cu succes piedicile și greutățile. Astăzi întregul popor sărbătorește cu entuziasm ca pe o măreață victorie încheierea procesului de făurire a relațiilor de producție socialiste în toate ramurile economiei naționale.Tovarăși,în această sesiune numeroși deputați și invitați au vorbit

Cuvîntul tovarășului
Alexandru Moghioroș

pe larg despre gospodăriile colective, despre minunatele rezultate obținute și experiența acumulată de aceste unități agricole, despre perspectivele luminoase ce se deschid în fața lor.Aș vrea să subliniez însemnătatea și caracterul nou pe care-1 capătă în condițiile a- griculturii colectivizate, schimbul dintre oraș și sat — una din temeliile alianței muncito- rești-țărănești. Astăzi schimbul dintre oraș și sat oglindește în mod just relațiile noi dintre două clase prietene, care au interesul comun de a dezvolta industria și agricultura, întreaga economie națională, și de a asigura pe a- ceastă bază ridicarea continuă a bunăstării poporului.Lucrurile n-au stat așa cu mai mulți ani în urmă. Ince- pînd din 1948 fondul central de produse agricole se forma în principal prin sistemul cotelor obligatorii. Dar acest . sistem nu stimula producția și nici nu cointeresa pe țărani.Acaparînd poziții cheie în conducerea economiei, grupul antipartinic, fracționist a impus o politică de prețuri care ducea la subminarea gospodăriilor țărănești. Pentru produsele predate de țărani erau stabilite prețuri mult sub nivelul prețului de cost. Pe lîngă faimoasele planuri de cultură, țăranii mai primeau și planuri de livrări care se bateau cap în cap între ele. Care a fost rezultatul ? Țăranii nu respectau aceste planuri pentru că nu erau interesați s-o facă. Mulți dintre ei lăsau în paragină pămîn- turile și în consecință suprafețele cultivate și producția scădeau.Mergînd pe linia lor criminală. antipopulară, fracțio- niștii au luat măsuri represive, au organizat procese în masă împotriva țăranilor muncitori care nu-și puteau îndeplini obligațiile către stat.La aceasta maj trebuie adăugat că an de an, în mod deliberat, prin planul de stat, ei au impus micșorarea suprafețelor cultivate cu porumb. Din 1948 pînă în 1952 aceste suprafețe au scăzut cu peste 809.000 de ha. Acestea și alte măsuri similare au produs imense daune economice și politice.Țara noastră, cunoscută ca producătoare și exportatoare de cereale, ajunsese în situația de a fi nevoită sâ importe — cițiva ani — gnu și alte produse agricole și sâ mențină un timp îndelungat sistemul de cartele în aprovizionarea populației.După zdrobirea devierii, încă în 1953. conducerea partidului a luat o serie de măsuri pentru aplicarea principiului leninist al cointeresării materiale.In 1956, Comitetul Central a hotărît desființarea cotelor obligatorii pentru produsele agricole și generalizarea sistemului de contractări și achiziții. In felul acesta s-au introdus noi relații de schimb, pe baza cărora țăranii vînd statului producția-marfă la liberă învoială. Aceasta a însemnat o cotitură radicală în legăturile economice dintre oraș și sat.După șase ani de aplicare, contractările au devenit metoda dominantă în relațiile de schimb, dovedindu-și pe deplin trăinicia. Acest sistem asigură împletirea intereselor generale ale statului cu interesele țărănimii colectiviste. In același timp el reprezintă o pîrghie economică importantă pentru îndrumarea producției, potrivit nevoilor economiei naționale și intereselor gospodăriilor colective. De la această tribună mai mulți tovarăși au vorbit despre starea de nesiguranță, coșmarul în care a trăit țărănimea muncitoare în timpul regimului burghezo-moșieresc. Unul din aspectele acelor vremuri de urgie era acela că țăranii nu știau niciodată dacă-și vor putea vinde produsele și la ce preț. Dar ei aveau nevoie de bani nu numai pentru a-șj cumpăra mărfurile industriale trebuincioase, ci și pentru a-și plăti impozitele grele către stat și dobînzile ruinătoare la moșieri și cămătari. Țăranii erau obligați să-și vîndă produsele la negustori pe prețuri de nimic.Astăzi, prin contractele încheiate, gospodăriile colective au asigurată desfacerea întregii producții-marfă la prețuri avantajoase și stabile.Majoritatea gospodăriilor colective încheie contracte pe mai mulți ani. In felul acesta ele au siguranța vînzării produselor lor pe o perioadă îndelungată și știu ce și cît să producă.Pentru cantitățile de produse contractate, statul acor
dă gospodăriilor colective ar
vune care reprezintă de fapt 
adevărate credite fără dobîn- 
dă. Aceste arvune sînt folosite pentru nevoile producției și dau gospodăriilor colective posibilitatea de a acorda colectiviștilor cu regularitate avansuri în bani în cursul anului. Astfel în anul 1961 statul a acordat în total, în afară de creditele de investiții și de producție, arvuni în valoare de 1.100.000.000 lei.Toate aceste măsuri au făcut ca să crească continuu livrările de produse agricole către stat pe bază de con

la recenta Plenară a Comitetului Central, producția în gospodăriile de stat trebuie să capete din ce în ce mai mult caracterul producției industriale.Muncitorii, inginerii și tehnicienii, prin munca lor harnică, pot și trebuie să ridice continuu rentabilitatea unităților în care lucrează, să vegheze la îmbunătățirea calității produselor, să ridice activitatea tuturor gospodăriilor de stat la nivelul cerințelor noii etape de dezvoltare a a- griculturii noastre socialiste.Tovarăși, încheierea colectivizării a pus la ordinea zilei cerința înlocuirii vechiului sistem de conducere a agriculturii depășit, rămas în urma vieții, cu un sistem nou de conducere, radical schimbat, cu o nouă formă de organizare care să permită folosirea deplină a posibilităților și avantajelor marii agriculturi socialiste.Stilul de muncă și metodele birocratice generate de vechiul sistem de conducere a agriculturii au devenit o frî- nă în organizarea mai bună a producției, în creșterea și folosirea mai rațională a cadrelor, în valorificarea mai deplină a hărniciei și priceperii milioanelor de țărani.Este meritul partidului nostru și al Comitetului său Central de a fi găsit o asemenea formă nouă de organizare care să permită legarea conducerii agriculturii pe diferite trepte cu baza acesteia, unitatea de producție. Consiliul Superior al Agriculturii și consiliile agricole regionale și raionale îmbină conducerea competentă cu cercetarea științifică și cu activitatea gospodăriilor colective, a gospodăriilor de stat și stațiunilor de mașini și tractoare și totodată creează cadrul larg pentru desfășurarea inițiativei celor ce realizează practic și efectiv producția agricolă.~Participarea nemijlocita a celor mai pregătite cadre de specialiști la conducerea agriculturii are o însemnătate deosebită. Ea creează condițiile rezolvării cu succes a sarcinilor complexe de răspundere ca : îndrumarea muncii de întărire economico-organizato- rică a gospodăriilor colective ; conducerea activității de producție și economică a gospodăriilor de stat și a stațiunilor de mașini și tractoare ; îndrumarea activității de cercetare științifică; organizarea introducerii și generalizării în producție a rea Girărilor «ființei și practicii agricole avansate : asigurarea pregătirii cadrelor agricole și repartizarea lor justă în producție etc.■SarHna noastră este acum de a aplica in viață hotărîrile partidului, de a introduce de sus pînă jos noul sistem de organizare și de conducere a agriculturii, de a folosi un stil și metode de muncă corespunzătoare. Trebuie sâ muncim astfel incit să obținem încă în cursul acestui an recolte mari de cereale și produse animale.Sprijinindu-se pe industria noastră și in primul rînd pe industria constructoare de mașini și chimică în continuă dezvoltare, pe ajutorul neprecupețit al clasei muncitoare, ț^rănim^a colectivistă, mun- citorii din gospodăriile de stat și stațiunile de mașini și tractoare vor face față cu cinste acestei sarciniDe la această înaltă tribună. președinți de gospodării colective. roerinl maghiari, gprmanî și ahe naționalități au e^primaț li cuvinte înflăcărate satisfacția ier pentru încheierea cu succes a colectivizării agriculturii recunoștința lor nemărg-'.ită pentru partidul nostru sub a cărei conducere a fost înfăptuită această victorie.însuflețiți de marile perspective pe care încheierea colectivizării agricriruru ie deschide în fața poporului nostru, muncitorii. țăranii înfrățiți în muncă pe pâminturile gospodăriilor colecnve. oamenii de știință, inginerii și specialiștii din agricultură se unesc și mai mult in jurul Comitetului Central ia frunte cu încercatul nostru cooducă- îor — tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Să muncun cu și mai mult elan pentru înflorirea agriculturii dezvoltarea întregii economii, pentru desăvârșirea construirii socialismului in scumpa noastră patrie — Republica Populară Romlnă.(CuviaUrea a fost subliniată prin puternice aplauze).
tovarășului 

Belea
Hunedoara)Doctorul Pătru Groza, președintele Frontului Plugarilor, apreciat în raportul dv. stimate tovarășe Gheorghiu-Dej, ca „eminent om de stat și înflăcărat patriot', nu mai este în rîndurile noastre.Noi, cei care i-am fost tovarăș de luptă pînă și în închisorile dictaturii fasciste, 

mulțumim cu recunoștință 
Partidului Muncitoresc Romîn 
că. cu ocazia încheierii colec
tivizării agriculturii, care deschide întregii țărănimi o cale largă către bucuria de a trăi, activitatea Frontului Plugarilor alături de partid și memoria dr. Pătru Groza

tracte. In 1961, a-a contractat cu gospodăriile colective de peste 2 ori maj mult grîu și porumb, de peste 1,5 ori mai multă carne decît în 1957.Vreau să aduc la cunoștința sesiunii Marii Adunări Naționale, că în 1962 pentru prima dată contractările pentru principalele produse agricole prevăzute în plan au fost încheiate înaintea terminării însămînțărilor de primăvară.In felul acesta a înțeles țărănimea noastră colectivistă să răspundă sprijinului pe care-1 primește permanent din partea clasei muncitoare. Avem convingerea fermă că gospodăriile colective vor dezvolta an de an vînzările produselor agricole pe bază de contracte reciproc avantajoase, care duc nemijlocit la întărirea lor economică și asigură aprovizionarea oamenilor muncii de la orașe cu produse agroalimentăre și a industriei cu materii prime agricole.Tovarăși,Partidul a acordat o importanță deosebită gospodăriilor agricole de stat, sectorul cel mai mantat al agriculturii noastre s^^a^s^e-După cim se $tie» partidul a pus în ata gospodăriilor de stat sarci.*3 de a produce mari cantități de cereale, carne, lapte și «tte produse pentru a deveni o sursă importantă și sigură dc formare a fondului central al statului. Totodată ele trebuie să acorde gospodăriilor colective un sprijin permanent în întărirea și dezvoltarea lor economică, furnizîn- du-le semințe de soi, material săditor viti-pomicol și animale de rasă, să constituie o pildă vie de gospodărie socialistă pentru întreaga noastră agricultură.Și în privința activității gospodăriilor agricole de stat partidul a avut de luptat împotriva poziției sabotoare a deviatorilor. Aceștia nu numai că au împiedicat dezvoltarea bazei tehnice-materiale a gospodăriilor de stat, dar au încercat chiar să le lichideze. Această încercare însă n-a reușit. Tovarășul Gheorghiu- Dej personal s-a preocupat de înzestrarea tehnică a sectorului de stat al agriculturii. A- cestor unități li s-au alocat in perioada 1956-1961 peste 8 miliarde lei din care cea mai mare pane a fost destinată dotării cu mijloace tehnice.Prin organizarea mai rațională a procesului de producție și aplicarea pe scară largă a metodelor agrozootehnice înaintate, gospodăriile de stat au obținut realizări importante. In perioada la care ne referim, producția globală cit și producția marfă a gospodăriilor agricole de stat a crescut de aproape 4 ori, valoarea producției globale a ajuns în 1961 la circa 7 miliarde lei.Contribuția gospodăriilor de stat la formarea fondului central a fost an de an tot mai mare, ajungînd în 1961 să reprezinte 36 la sută la grîu. 23 la sută la porumb, 48 la sută la came de porc. 33 la sută la lapte, 40 la sută la struguri.în același timp ele au livrat gospodăriilor colective numai în ultimii cinci ani peste 450 mii tone semințe de grîu și aproape 60 de mii tone semințe de porumb de mare productivitate, circa 10 milioane pomi altoiți și 16 milioane vițe altoite, din soiurile cele mai valoroase, precum și peste 5 mii de taurine, 50 de mii porcine și 70 de mii ovine de rasă superioară.Aceste realizări confirmă justețea aprecierii partidului că gospodăriile agricole de stat — ca formă superioară de agricultură socialistă — pot și trebuie să joace un rol esențial în creșterea producției globale și marfă. în asigurarea fondului central cu cereale, carne, lapte și alte produse, iar a gospodăriilor agricole colective cu semințe de soi și cu animale de rasă.Pentru realizarea sarcinilor trasate de Congresul al m-lea al partidului, în gospodăriile agricole de stat procesul de producție trebuie să fie organizat pe mari suprafețe de cereale. în complexe viticole, pomicole și sere pentru legume, unități specializate în creșterea vacilor pentru lapte, taurinelor și porcilor la îngrășat, în creșterea păsărilor pentru ouă și came. Așa cum a arătat tovarășul Gheorghiu-Dej
Cuvîntul 

Miron
(regiuneaNi s-a făcut marea cinste nouă, unui grup de plugari huned4orenj? fondatori ai Frontului plugarilor, să partici- tîrîi la acest sfat alîn iste sfat cum n*a mai fost Vă roioria poporului nostru, ce mă să-mi iertați emoția la ace^ stăpînește vorbind de Au țeastă înaltă tribună.pe mc irecut 29 ani cînd nScriif Gagurile pe care s-au născu L iobagii lui Horia, Cloșca și Crișan, Ia îndemnul partidului am pus primele cărămizi ale Frontului Plugarilor. De atunci am fost mereu alături de partidul comuniștilor, care ne-a luminat cărarea. 

sînt cinstite și așezate la locul lor în istorie.Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej emoționează pe orice fiu al a- cestui popor.In această măreață sală sîntem diferite generații de plugari. Generația mea, care a trecut prin două războaie mondiale, își amintește bine de soarta celor mulți de la sate. Nu a fost țăran obidit căruia perceptorul să nu-i ia în prag de iarnă cojocul din spate, sau pătura zdrențuită cu care-și acoperea copilul bolnav și flămînd.In această lună de primăvară sînt 26 de ani de cînd ziaristul american de origină romînă Petre Neagoe, venind în Romînia, și-a exprimat dorința să stea de vorbă, la casele lor, cu țărani militanți ai Frontului Plugarilor. A poposit într-o zi de paști și în satul meu Leșnic de pe valea Mureșului. Se interesa de ce are nevoie plugărimea de. organizare. I-am arătat atunci pe ulița satului oameni desculți, rupți, cu opinci cîr- pite de care abia se mai ți
Cuvîntul tovarășului Leontin SălăjanTovarăși deputați și invitați, Dați-mi voie ca de la a- ceastă tribună să exprimbucuria și însuflețirea nemărginită cu care militarii forțelor noastre armate au salutat, împreună cu întregul popor, încheierea colectivizării agriculturii, eveniment de importanță istorică pe drumul desăvîrșirii construcției socialismului în țara noastră.însemnătatea victoriei socialismului la sate, profundă transformare revoluționară săvîrșită în relațiile de producție din agricultură, în felul de a munci, gîndi și a trăi al țăranului, perspectivele însorite și sarcinile concrete care stau în fața agriculturii noastre socialiste în noua e- tapă au fost profund și multilateral analizate în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej cu care mă declar pe deplin de acord.Expresie strălucită a încrederii și hotărîrii cu care țărănimea urmează calea arătată de partid, terminarea colectivizării agriculturii confirmă o dată mai mult justețea politicii partidului nostru, caracterul ei realist și profund științific.Cu 13 ani în urmă, la istorica Plenară din martie 1949 a Comitetului Central, partidul a trasat o linie clară, leninistă, în opera de transformare socialistă a agriculturii încă de atunci partidul a arătat că reorganizarea agriculturii pe baze socialiste presupune dezvoltarea industriei grele in stare să pună la dispoziția agriculturii tractoarele și mașinile de care are nevoie, presupune formarea unor cadre de agronomi capabili să conducă agricultura după cele mai perfecționate metode științifice, presupune o muncă politică sistematică, răbdătoare. de lămurire și convingere a masei țărănimii sărace îi mijlocașe despre superioritatea gospodăriilor colective. In același timp, partidul sublinia că reorganizarea agriculturii pe baze socialiste presupune întărirea continuă a alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, luptă hotărâtă pentru îngrădirea chiaburimii și lichidarea ei ca clasă Tocmai datorită aplicării acestei linii juste clarvăzătoare a putut fi obținută strălucita victorie a încheierii colectivizării agricul- turiLPe bună dreptate au arătat în cadrul dezbaterilor unii dintre vorbitori că în aplicarea acestor principii, pe lîngă greutățile inerente înfăptuirii unei asemenea profunde transformări revoluționare ca schimbarea din temelii a înfățișării satului, a relațiilor de producție din agricultură, partidul și poporul nostru au avut de înfruntat și greutățile provocate de activitatea anti- partinicâ a grupului fracționist Panker- LucaPrin activitatea lor dușmănoasă, îneepind cu minimaii- zarea importanței întovărășirilor agricole și mergînd pină ia acțiunea provocatoare — a- restarea a zeci de mii de țărani cărora li se înscenau procese pubfiee la sate — fracți- oniștii căutau să slăbească încrederea țărănimii în calea a- râtată de partid, să lovească în alianța muncitorească-țără- neascâ — baza politică de neclintit a regimului nostru democrat-popular.Tovarăși.Partidul a desfășurat o uriașă muncă politică-organizatorică pentru a convinge țărănimea muncitoare că singurul drum care duce spre fericire și belșug este drumul agriculturii socialiste. Este demn de subliniat faptul că în toată această perioadă in țara noastră atit producția vegetală cît și șeptelul au crescut simțitor. Aceasta dovedește elocvent capacitatea organizatorică a partidului, a conducerii sale, temeinica cunoaștere a condițiilor reale din țara noastră și a cerințelor legilor obiective ale dezvoltării sociale.Așa cum a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, ca

racteristic pentru procesul de 
transformare socialistă a agri
culturii a fost înaintarea trep
tată, continuă, pe măsura convingerii țărănimii de a trece pe drumul agriculturii socialiste și pe măsura creării bazei tehnice-materiale necesare.Argumentul cel mai con-

neau peticile, femei îmbătrî- nite înainte de vreme, copii slăbiți de foame, bătrîni și tineri tuberculoși.Anii s-au rostogolit unii după alții...Pentru poporul nostru a răsărit un soare frumos, strălucitor. Sub lumina, Partidului comuniștilor, țărănimea a putut, pentru prima dată în istoria sa, să se organizeze cum trebuie — în alianță și sub conducerea clasei muncitoare. Datorită acestei organizări satul asuprit — acest peisaj ruinat cu opinca sa care era talpa suferinței — s-a trezit la viață, s-a transformat într-o realitate nouă.Dacă ai reveni acum în țara părinților dumitale, domnule Petre Neagoe, și-ai aduce și pe alți ziariști americani cu dumneata, ați putea scrie multe despre această realitate nouă. In locul opaițului ați găsi lumină electrică. In locul analfabeților ați găsi o țărănime care citește tot mai mult, care învață, care are biblioteci, cămine culturale, aparate de radio, cinematografe, dispensare, case 
vingător pentru țăranii individuali de a păși cu încredere pe drumul socialismului l-au constituit recoltele superioare obținute de gospodăriile agricole. colective.Dotarea an de an a agriculturii cu mijloace mecainizate și substanțe chimice, superioritatea muncii în colec.ti’v, entuziasmul și hărnicia țtărăni- mii noastre colectiviste ;au făcut ca pămînturile fără haturi să dea rod tot mai bogat. Este grăitor faptul că, un 1961, gospodăriile colective au obținut în medie la ha cu aproape 550 de kg grîu și aproape 850 de kg porumb boabe mai mult decît gospodăriile individuale.Există condiții ca în viitor să sporim și mai mult producția medie de produse a- gricole la hectar. Aceasta constituie o mare rezervă de bogăție pentru țara noastră, un adevărat izvor de bunăstare și belșug. După cum se știe suprafața arabilă a țării noastre este aproximativ de 10 milioane hectare. Aceasta înseamnă că fiecare kilogram obținut în plus la un hectar este egal cu un spor de 1000 de vagoane produse agricole. Pentru a ne face o imagine despre uriașa superioritate a agriculturii socialiste e suficient să calculăm sporul de cereale pe suprafața însămîn- țată anul acesta. Dacă luăm ca bază de calcul sporul realizat la hectar în 1961, asta înseamnă. raportat la cele 3JX»-000 ha semănate cu grîu și la cele 3.900.000 de ha semănate cu porumb, un plus, în comparație cu producția a- griculturii fărîmițate în parcele individuale, de 1.760.000 de tone grîu (mai mult decît întregul consum al populației urbane) și 3.315.000 de tone porumb boabe. Aceste cifre vorbesc de la sine, cu o deosebită putere de convingere despre posibilitățile uriașe de dezvoltare a agriculturii reorganizate pe baze socialiste. Ele reprezintă venituri mai mari pentru colectiviști, mai buna aprovizionare a populației orășenești, mai multă materie primă pentru industrie și export. într-un cuvînt, aceasta înseamnă creșterea belșugului țărănimii, a întregului popor.Imaginea de astăzi a satului romînesc vine să demonstreze în fața tuturor cît de jalnice au fost și sînt pronosticurile apologeților capitalismului despre „falimentul” agriculturii socialiste. Să poftească acești profeți mincinoși să vadă — dacă le vine la indemînă — cum înfloresc satele patriei noastre sub soarele dătător de viață al socia- li imului.

Tovarăși,Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej a arătat în mod concis și cu claritate poziția țării noastre față de principalele probleme ale situației internaționale. Alături de celelalte țări socialiste, Republica Populară Romînă aduce o contribuție activă la apărarea păcii și securității popoarelor. In politica sa externă statul nostru militează cu perseverență pentru dezarmarea generală și totală, pentru rezolvarea pașnică a tuturor diferendelor internaționale, pentru victoria principiilor coexistenței pașnice și dezvoltarea colaborării între state.Nu putem însă privi nepăsători cum în Occident cercurile agresive imperialiste continuă cursa înarmărilor, sporesc alocațiile pentru scopuri războinice, reiau experiențele nucleare, uneltesc noi agresiuni In asemenea condiții nu-i suficient ca popoarele țărilor socialiste să dorească pacea. Se cere totodată ca brațul lor înarmat, forțele lor armate, să fie în stare să ajere pacea, întrucît, atît timp dt se menține imperialismul ontinuă să existe și primejdia nuî război mondial, poporul ntru, ca și popoarele celorlalte state socialiste, se îngrije? în mo‘ dul cuvenit de ridi€rea capacității de apărarea patriei. Nu este un secret/aPtul că 
forța militară a la|rului so" 
cialist constituie un actor hotărâtor care tempered zelul războinic al unor cercuri influente din Apus.Astăzi, imperialismul nu mai poate dicta după bunul său plac soarta popoarelor. Un nou

de nașteri, cooperative, medici, profesori. Ați putea scrie cu toții despre agricultura tot mai mecanizată, în plină dezvoltare, despre țărănimea nouă, bine îmbrăcată, bine hrănită. Ați putea vedea copiii țăranilor urmînd școlile cele mai înalte. Și dacă nu v-ar fi frică de legile „democrației" americane, ați putea scrie în zilele acestea despre această sesiune extraordinară a Marii Adunări Naționale, despre Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej, care a cuprins cu entuziasm inima și mintea întregului nostru popor. Țărănimea noastră, ca și întregul popor, cunoaște bine goliciunea și putreziciunea capitaliștilor și moșierilor. Pentru aceasta îi urăște din toată inima și i-a măturat pentru totdeauna din ograda sa. Ați putea să vă dați seama și de acest lucru. Și ați maj putea să vedeți că în acești ani de după război, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn, am ajuns cu toții la o conștiință a noastră, că în țara noastră se

construiește cu un elan ne^ maiîntîlnit, se construiește cu încredere nețărmurită în prezent și în viitor. Ceea ce spune partidul se înfăptuiește și se va înfăptui întotdeauna. Și țăranii știu acest lucru. Și acest program al înfloririi și dezvoltării agriculturii noastre socialiste se va împlini !Știm bine că împreună cu frații noștri din sistemul mondial socialist sîntem peste un miliard de oameni. Deci nu mai sîntem o țărișoară mică și singură. Iar în fruntea țării avem un cîrmaci înțelept și sigur — Partidul Muncitoresc Romîn. Avem pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, conducător luminat pe care întreaga țară îl simte cu inimă mare și dragoste nețărmurită față de poporul al cărui fiu credincios este.In numele grupului de plugari hunedoreni fondatori ai Frontului Plugarilor, prezenți la această sesiune istorică a Marii Adunări Naționale, mulțumim încă o dată pentru marea cinste ce nj s-a făcut.
război mondial poate fi preîn- tîmpinat pentru că raportul de forțe pe arena mondială s-a schimbat și se schimbă continuu în favoarea forțelor păcii și socialismului.Tovarăși,Armata noastră populară, făurită și condusă de partid, își îndeplinește cu cinste misiunea încredințată de poporul muncitor. Militarii de toate gradele se instruiesc zi de zi cu perseverență și abnegație pentru a stăpîni la perfecție meseria armelor, pentru a ridica necontenit capacitatea de luptă a unităților.Vă asigurăm tovarăși, că poporul nostru are toate temeiurile să-și desfășoare cu deplină încredere în viitor munca sa pașnică, creatoare. El se poate bizui cu nădejde pe armata sa, care — prin grija partidului și guvernului — este înzestrată cu tot ce este necesar pentru ca, în strînsă unire cu armatele celorlalte state participante la Tratatul de la Varșovia, să apere cu vigilență cuceririle revoluționare ale popoarelor lagărului socialist, cauza păcii și socialismului.Recent, după cum ați luat cunoștință din presă, pe teritoriul R. P. Ungare au avut loc aplicații cu trupe și state majore ale forțelor armate unite ale țărilor participante la Tratatul de la Varșovia. Au participat trupe ale statelor majore sovietice, ungare și romine. Aplicațiile au demonstrat înalta capacitate de luptă a tuturor trupelor participante și a tehnicii militare. Vă pot declara că armata noastră s-a prezentat bine. A- precierile Comandamentului forțelor unite ale țărilor participante la Tratatul de la Varșovia la adresa capacității organizatorice a statelor noastre majore, a iscusinței și priceperii militarilor noștri în mînuirea tehnicii moderne și modul de a acționa conform cerințelor cîmpului de luptă modern, au fost bune și foarte bune. Aceste rezultate constituie pentru noi un imbold de a munci și pe mai departe cu perseverență, cu simț de răspundere, pentru a ridica necontenit capacitatea de luptă a armatei noastre, pentru a fi gata în orice moment să îndeplinim cu cinste orice misiune pe care ne-ar încredința-o partidul și guvernul.Armata noastră, trup din trupul și sînge din sîngele poporului, este o armată cu adevărat populară. De la soldat pînă la general, ea este legată prin mii de fire de poporul muncitor, are aceleași interese și năzuințe.Scut al intereselor poporului și al Republicii Populare Romîne, școală a poporului — iată misiunea încredințată de partid armatei. îndeplinind a- ceastă sarcină, armata contribuie activ la educarea tinerilor veniți să-și satisfacă stagiul militar la formarea lor ca cetățeni cu o înaltă conștiință politică. Comandanții și organele politice, organizațiile de

Cuvîntul tovarășei Maria Nistor
(președinta G.A. C. din comuna 

Plopeni, regiunea Dobrogea)Sînt fericită că particip ca invitată la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale cu prilejul încheierii colectivizării agriculturii în întreaga țară.In comuna noastră Plopeni, ca și în întreaga regiune Do- brogea, ultimele familii de țărani muncitori au intrat în gospodăria colectivă în toamna anului 1957. In cei 4 ani care au trecut de atunci multe s-au schimbat în viața colectiviștilor, în înfățișarea satului nostru, a pămîntului. De aceea noi ne dăm foarte bine seama că prin încheierea colectivizării agriculturii în 
toată țara poporul nostru, sub 

conducerea înțeleaptă a parti
dului, a obținut o măreață victorie, care deschide perspective largi de făurire a unei vieți tot mai îmbelșugate și fericite.înainte vreme pămîntul din raza satului nostru dădea producții foarte mici. Muncind individual, țăranii muncitori realizau pînă la 500 kg de grîu la hectar și circa 700 kg de porumb boabe. In afară de aceasta, din totalul suprafeței agricole a satului circa 300 hectare erau com- 

partid și organizațiile U.T.M. din armată, desfășoară zi de zi o muncă educativă perseverentă, spre a dezvolta în rîndurile militarilor înalte trăsături morale și de luptă, spre a le ridica continuu nivelul politic și ideologic.In sistemul de învățămînt politic din armată, care cuprinde pe toți militarii, o parte însemnată a lecțiilor și semi- nariilor este consacrată cunoașterii problemelor de construcție socialistă. încă în Raportul prezentat la plenara C.C. al P.M.R. din 1949 de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej se sublinia că : „...în rîndurile ostașilor Armatei Republicii Populare Romîne trebuie dusă o muncă de lămurire asupra drumului de ridicare a gospodăriei țărănești și de pregătire, dintre ostașii de frunte, de buni agitatori si propagandiști, pentru popularizarea gospodăriei colective".îndeplinind această sarcină, armata și-a adus contribuția la lămurirea fiilor de țărani îmbrăcați în haine militare a- supra superiorității gospodăriei colective.Și în viitor, în armată, prin munca politică desfășurată, vom face ca fiecare tînăr, după terminarea stagiului militar, să fie nu numai stăpin pe meseria armelor, dar să se reîntoarcă la locul de muncă cu cunoștințe politice, tehnice și gospodărești îmbogățite, plin de hotărîre de a lupta cu tot elanul tinereții, cu întreaga sa capacitate, pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru întărirea și înflorirea patriei noastre.Succesele pe care poporul nostru le obține, sub conducerea partidului, sporesc avîn- tul militarilor, fac să crească și mai mult încrederea în propriile lor forțe. încheierea colectivizării agriculturii și făurirea economiei socialiste unitare, determinînd o dezvoltare și mai impetuoasă a forțeior de producție, a întregii economii naționale, înseamnă totodată și sporirea capacității de apărare a patriei.Tovarăși,Culmea pe care am ajuns prin victoria definitivă a socialismului în orașele și satele patriei ne-a apropiat și mai mult de desăvîr- șirea construcției socialiste și trecerea treptată la construirea comunismului. Sesiunea Marii Adunări Naționale, care s-a transformat într-un adevărat Congres al lucrătorilor din agricultură, stabilește noi și însuflețitoare sarcini pe a- cest drum însorit. Ele vor fi cu siguranță îndeplinite de eroica noastră clasă muncitoare, de harnica țărănime colectivistă, de intelectualitatea devotată fără margini poporului. Chezășie este politica înțeleaptă a partidului, conducerea sa leninistă în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.(Cuvîntarea a fost subliniată prin puternice aplauze).

plet neproductive : mărăcl- nișuri, răzoare, șanțuri și terenuri pietroase pe dealuri, iar aproape 100 ha din terenurile productive erau ocupate cu vii hibride.înfăptuirea colectivizării ne-a dat posibilitatea să folosim mai bine pămîntul, re- dînd agriculturii terenurile neproductive.In 1961 producțiile medii la hectar obținute de gospodăria noastră, în comparație cu anul 1957, au crescut cu 386 kg la grîu, cu 2.189 kg la porumb, cu 891 kg la floarea- soarelui, De asemenea, a crescut cu 1.285 litri producea medie de lapte pe fiecare 
vacă furajată.

Datorită creșterii din an în an a veniturilor, noi am avut posibilitatea să mărim în mod corespunzător averea obștească a gospodăriei colective și îndeosebi fondul de bază. De la 1.165000 lei. cît era în 1957, fondul de bază al gospodăriei a ajuns la 3 740.000 lei în 1961, revenind cîte 105.000 lei la 100 de hectare.Realizările noastre de pînă acum sînt rodul ajutorului dat de partid și de stat, al
(Continuare în pag. a 3-a)



LUCRĂRILE SESIUNII EXTRAORDINARE A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a ll-a)muncii colectiviștilor pentru sporirea producției agricole vegetale și animale, al valorificării prin contractări cu statul a unor cantități tot mai mari de produse.In anul 1962, pentru a întări și dezvolta proprietatea gospodăriei colective și pentru a mări valoarea zilei-muncă, ne-am propus să obținem 2.000 kg de grîu lahectar, 1.800 kg de floarea-soarelui la ha, 3.500 kg de porumb boabe la ha, iar pe o suprafață de 400 ha să obținem cel puțin 5.000 kg de porumb boabe la ha în teren neirigat. Dacă socotim numai producția pe care o vom obține de pe aceste 400 hectare cu porumb reiese că ea este egală cu producția care se realiza altădată de pe 2.800 ha. Iată deci cît de bogat și productiv a devenit pămîntul lucrat științific de către harnicii noștri colectiviști.Eu sînt de aproape 4 ani președintă a gospodăriei, după ce 3 ani am fost brigadieră de cîmp. Fiind una dintre primele femei din gospodărie promovate în munci de conducere, m-am izbit la început de multe greutăți datorită faptului că oamenii nu prea aveau încredere în capacitatea femeilor. In trecut, după cum ge știe, femeile de la

Cuvîntul
Comeliu Mănescu

(minisirul Afacerilor Externe)Stimați tovarăși și tovarășe.Această’ modernă și monumentală construcție de oțel și sticlă găzduiește sesiunea forului suprem al puterii de stat, chemat să-și desfășoare lucrările în legătură cu evenimentul de importanță istorică pentru țara noastră — încheierea colectivizării agriculturii în Republica Populară Romînă.în cuvîntările rostite de la această tribună ca și în ecourile pe care le are sesiunea în întreaga țară se reflectă sentimentele de satisfacție și îndreptățită mîndrie ale poporului nostru față de această măreață victorie, hotărîrea sa fermă de a munci cu si mai mult avînt pentru înflorirea Republicii Populare Romîne. încrederea sa în politica Partidului Muncitoresc Romîn, a Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Ecoul acestor lucrări depășește granițele țării noastre, ele fiind urmărite și în străinătate cu atenție și interes. Prietenii î$. §xprimă cu acest prilej bucuria' și prețuirea plină de dragoste frățeasca și stimă pentru realizările poporului nostru în construcția socialistă. Și, trebuie arătat că chiar și dintre aceia cărora socialismul și comunismul nu le sînt pe piac, mulți se văd nevoiți să recunoască, in fața faptelor incontestabile, succesele țării noastre, eficiența DOliticii partidului și guvernului de rapidă dezvoltare economică și culturală a Republicii Populare RomîneEste interesant de remarcat că în ultimul timp unii observatori din Occident — chiar și din cei care nu se distingeau în general printr-o informare obiectivă despre tara noastră vorbesc despre un proces de „descoperire a noii Romînii".Iată, de pildă, ce scria nu de mult ziarul american „New York Herald Tribune" : „Comunismul imprimă Romîniei schimbări care, după toate probabilitățile, vor determina Occidentul să revizuiască a- precierea asupra acestei țări. Concepția tradițională despre Romînia ca fiind mai curînd un stat balcanic neeficient va trebui să fie revizuită ca urmare a mișcării pe care comuniștii au imprimat-o aici".Buletinul economic editat de către Secretariatul Comisiei Economice al O.N.U. pentru Europa publică în numărul său din noiembrie 1961 un studiu despre dezvoltarea economică a țării noastre în care se arată, citez: „în cursul ultimului deceniu, economia Romîniei s-a dovedit a fi una din cele mai dinamice din Europa"Oamenii muncii de la orașe și sate pot avea satisfacția că prin rezultatele eforturilor lor contribuie la creșterea continuă a prestigiului Romîniei socialiste care se impune pe arena internațională ca un stat viguros, cu o economie echilibrată și în continuă ascensiune, partener serios pentru relații economice bazate pe principiile egalității și ă- vantajului reciproc.Tractoarele noastre, ca și numeroase alte mașini și instalații industriale cu mențiunea „Fabricat în Romînia" sînt cumpărate astăzi de țări din Europa, Asia, America satina, Africa. Ele, ca și produsele agroalimentare. demonstrează peste graniță minunatele realizări ale poporului nostru, nivelul nostru de dezvoltare.Numai cucerirea puterii de către clasa muncitoare în a- lianță cu țărănimea muncitoare sub conducerea partidului nostru marxist-leninist a putut asigura înfăptuirea unei politici externe care apără neclintit interesele naționale, suveranitatea și independența patriei noastre.Această politică, pe care o promovăm umăr la umăr cu celelalte țări-surori ale lagărului socialist, răspunde intereselor fundamentale ale poporului romîn, ca și ale tuturor popoarelor dornice de pace și progres, contribuind la creș

sate erau tare chinuite și oropsite. Ele munceau la cîmp, cot la cot cu bărbiții și munceau și acasă pînă la istdvire. Nu aveau nici copilărie, nici tinerețe, cum n-am avut nici eu care de la 11 ani am luat sapa în mînă.Astăzi însă este cu totul altfel. In noua rînduială a vieții din gospodăria colectivă femeia are condiții pentru a a se ridica și a se bucura cu adevărat de toate drepturile oetățenești create de regimul nostru, pentru a-și aduce contribuția la bunul mers al gospodăriei și la activitatea obștească.In timpul campaniilor agricole noi organizăm creșe și grădinițe unde copiii colectiviștilor sînt bine îngrijiți și educați, astfel că părinții lor pot munci fără grijă pe ogoarele gospodăriei. Colectivistele participă într-o măsură tot mai mare la viața cul- tural-artistică a satului și la activitatea obștească.Tovarăși,Dați-mi voie ca în numele colectiviștilor din Plopeni sâ mulțumesc din adîncul inimii partidului nostru iubit, tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej, pentru viața luminoasă pe care o trăim ș, pentru minunatele perspective pe care le-a deschis în fața noastră.
tovarășului

terea continuă a prestigiului internațional al Republicii Populare Romine.Tovarăși,Raportul prezentat la sesiunea Marii Adunări Naționale de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej precizează in mod fundamentat poziția republicii Populare Romîne față de principalele probleme ale vieții internaționale, analizează sarcinile de bază în domeniul politicii externe a statului nostru. Deplina aprobare a Raportului de către deputății Marii Adunări Naționale ca și de către miile de invitați care participă la sesiune arată încă o dată că întregul nostru popor sprijină cu hotă- rire această politică.Problema cea mai arzătoare a zilelor noastre este preîntâmpinarea unui nou război mondial. în zilele noastre, în care geniul uman a descătușat energia atomului și a deschis calea cuceririi Cosmosului, pacea, năzuință din totdeauna a popoarelor, s-a transformat într-o necesitate vitală pentru întreaga omenire. în condițiile existenței armelor moderne de distrugere în masă, cînd un război racheto- nuclear ar însemna o catastrofă cu consecințe incalculabile se impun, așa cum spunea tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — „înțelepciune și chibzuință în politică, cea mai mare grijă pentru întărirea păcii și eliminarea pericolelor care planează asupra popoarelor și de la înțelegerea acestei necesități trebuie să pornească orice guvern, orice om de stat cu sentimentul răspunderii față de propriu! popor și față de toate popoarele".Vă sînt, desigur, cunoscute eforturile consecvente ale guvernului Republicii Populare Romîne pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, pentru încetarea cursei înarmărilor care face să planeze continuu grave primejdii deasupra omenirii și alimentează psihoza de război, neîncrederea între state. Experiența istoriei dovedește că acumularea de arme duce, dacă nu se iau măsuri din timp, la conflicte militare sau, cum spune un dicton — gura tunurilor nu tace la nesfîrșit. Cu atît mai mult nu poate fi admisă conți, nuarea cursei înarmărilor a- cum, cînd vechile tunuri au ajuns, ca o praștie în comparație cu mijloacele tehnicii militare moderne.în cadrul Comitetului celor 18 state de la Geneva, delegația țării noastre a depus o activitate intensă pentru a contribui la realizarea unui a- cord în problema dezarmării. Oricine a urmărit lucrările Comitetului nu poate să nu rețină complexitatea activității desfășurate de delegațiile țărilor socialiste — spirit de inițiativă, elasticitate și dorință de a căuta căi de apropiere a pozițiilor, fermitate în respingerea încercărilor de a abate conferința de la țelurile ei. propuneri judicioase, raționale, într-un cuvînt o poziție constructivă care se bucură de un larg sprijin internațional. Delegația țării noastre s-a pronunțat în sprijinul proiectului de tratat prezentat de U.R.S.S.. care oferă o bază concretă și o perspectivă limpede de rezolvare rapidă a problemei dezarmării sub un strict control internațional, într-un spirit care ține seamă de interesele tuturor părților, și, înainte de toate, de nevoia grabnică a înlăturării gravei primejdii care planează ^asupra păcii lumii. R. P. Romînă, ca și celelalte țări socialiste s-au arătat dispuse să examineze cu atenție orice altă propunere constructivă, prezentată din dorința realizării imediate a unui acord de dezarmare'.Atît lucrările conferinței, cît și evenimentele din afara cadrului conferinței arată însă că puterile occidentale continuă să se situeze pe vechile lor poziții - pe deoparte, declarații de intenții privind dezarmarea, pe de altă parte de acțiuni pentru intensificarea cursei înarmărilor.

In această privință, un act profund contrar intereselor păcii și destinderii internaționale, cerințelor opiniei publice mondiale îl constituie reluarea experiențelor nucleare în atmosferă de către S.U.A. înfăptuind o astfel de măsură, menită să dea un nou imbold cursei înarmărilor, să sporească încordarea internațională. S.UA. și Anglia și-au asumat o grea răspundere față de propriile lor popoare, cit și față de popoarele întregii lumi.Reluarea experiențelor nucleare nu va aduce S.U.A. avantaje de nici un fel — nici militare, nici politice. Este grăitor în această privință protestul stîrnit de reluarea experiențelor atomice în toate țările lumii.Hotăriiă să depună și pe viitor toate eforturile pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, ca obiectiv de importanță fundamentală pentru apărarea păcii, țara noastră se pronunță și în sprijinul măsurilor cu caracter parțial, care ar contribui la înseninarea relațiilor internaționale: asumarea obligației de a nu se transmite altor țări arme nucleare, sau cel puțin încheierea unor tratate de neagresiune între pactul NAT.O. și Organizația Tratatului de Ia Varșovia, retragerea de către toate statele a trupelor aflate pe teritorii străine, interzicerea propagandei de război. Această problemă — interzicerea propagandei de război — a fost discutată la Geneva, în Comitetul plenar creat la propunerea R. P. Romîne pentru examinarea măsurilor menite să contribuie la micșorarea încordării. Delegația SU.A, susținută de celelalte puteri occidentale, a blocat însă tratativele în a- ceastă problemă pe motivul că nu-și pot asuma obligația de a legifera o asemenea interdicție, întrucît constituția S-U-A. ar asigura libertatea cu viatului.In Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej sînt subliniate bazele nestrămutate ale poziției R. P. Romîne față de rezolvarea problemei germane, ca problemă de cea mai mare însemnătate pentru întărirea păcii și îmbunătățirea climatului politic internațional în Europa ; trebuie încheiat Tratatul de pace german. pomindu-se de la faptul istoric al existenței celor doua state germane, de la necesitatea respectării stricte a suveranității R. D. Germane și a lichidării regimului de ocupație din Berlinul occidental.Urmărind cu cea mai mare atenție evoluția actualelor tratative sovieto-americane înproblema germană, guvernul romîn că Uniunii înțelegerea cele din tative se
își exprimă speranța poziția constructivă a Sovietice va găsi cuvenită, că în urmă în tra- vor afirma ten-dințele realiste, așa încît să se poată ajunge la rezultate efective în rezolvarea a-cestei probleme. După cum este cunoscut, țările socialiste nu se fixează pe termene limită pentru reglementarea probleme: germane, dar ar fi greși: să se considere că a- ceasta ar putea fi tergiversată la infinjt-Guvernul romîn pornește de la convingerea că la de- sunderea internațională și promovarea principiilor coexistenței pașnice sin: datoare să-și aducă contribuția toate statele, atît cele mari dt și cele mid — o cale eficace în această privință fiind realizarea unor acorduri regionale, inclusiv crearea unor zone denuclearizate.Călăuzit de această convingere, guvernul romîn a formulat propunerile privind transformarea Balcanilor și a
Cuvîntul deputatului 

Ștefan Tripșa 
(regiunea Hunedoara)Tovarăși deputați și invitați,Datorită politicii înțelepte a partidului, poporul nostru a obținut o măreață victorie : încheierea procesului de colectivizare a agriculturii cu a- proape patru ani înainte de termenul stabilit de Congresul al III-lea al partidului.Așa cum se arată în Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, terminarea colectivizării agriculturii și prin aceasta încheierea procesului de făurire a relațiilor de producție socialiste în întreaga economie asigură dezvoltarea mai rapidă a forțelor de producție în patria noastră, ridică pe o treaptă și mai înaltă alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, unitatea moral-politi- că a întregului nostru popor.Permiteți-mi, dragi tovarăși, ca în numele siderurgiștilor de la Hunedoara să adresez cele mai calde felicitări țărănimii colectiviste din țara noastră și să-i urăm noi succese în creșterea producției vegetale și animale, în întărirea economică și organizatorică a gospodăriilor colective.Ca deputat al Marii Adunări Naționale, îmi exprim deplinul meu acord față de măsurile preconizate în Raport cu privire la reorganizarea conducerii agriculturii potrivit cu necesitățile noii etape de dezvoltare.Tovarăși,Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale se desfășoară în condițiile unui avînt nemaiîntîlnit în dezvoltarea economiei și culturii patriei noastre.Ca urmare a politicii leni

'Adriatic!! într-o zonă a reia-- țiilor de bună vecinătate și â făcut, la cea de-a 15-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., propunerea cu privire la „Măsuri pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între state Europene aparținînd unor sisteme social politice diferite". Subliniind numeroasele posibilități existente în acest sens, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej a arătat că guvernele statelor aparținînd anumitor zone geografice ar putea iniția tratative pentru rezolvarea problemelor litigioase existente între ele, ar putea încheia tratate de înțelegere și colaborare multilaterală sau alte instrumente de înțelegere regională, cum ar fi de pildă, cele legate de lichidarea bazelor militare străine, a rampelor de lansare a rachetelor, a bazelor de staționare a avioanelor încărcate cu arme nucleare ș.a.Este absolut evident că în asemenea măsuri ar fi interesate popoarele tuturor statelor Balcanice și, s-ar putea spune, cu nimic mai puțin de- cît celelalte — popoarele Greciei și Turciei.Hotărîrea Comitetului celor 18 state de la Geneva de a discuta concomitent cu problema dezarmării generale și totale și măsuri pentru realizarea u- nei destinderi internaționale, între care crearea unor zone denuclearizate, pune și mai clar în lumină deplina actualitate a propunerilor R.P. Romîne, precum și utilitatea înfăptuirii lor în interesul păcii și securității internaționale.Republica Populară Romînă concepe coexistența pașnică nu ca o stare de permanentă încordare, ca o „pace înarmată", ci ca un proces de dezvoltare multilaterală a relațiilor internaționale. Făcînd parte din familia țărilor socialiste și acor- dînd cea mai mare atenție dezvoltării relațiilor bazate pe colaborarea frățească cu aceste țări, R.P. Romînă se pronunță totodată pentru intensificarea schimburilor economice cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, consi- derînd că lărgirea legăturilor comerciale contribuie la consolidarea păcii și apropierea între popoare.Tovarăși,La temelia politicii externe de pace și coexistență pașnică a statului nostru se află prietenia și alianța indestructibilă cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țari socialiste frățești, preocuparea permanentă pentru întărirea sistemului mondial socialist, a unității de nezdruncinat a țărilor lagărului socialist — bastionul forțelor păcii și progresului din lumea întreagă. Așa cum a subliniat Raportul, esențial în lumea de astăzi e faptul că a- ceste forțe — lagărul socialist, noile state independente iubitoare de pace, clasa muncitoare internațională, puternica mișcare de eliberare a popoarelor, masele populare imense care luptă pentru pace dețin superioritatea pe plan mondial Aceasta creează posibilitatea înfrînării acțiunilor a- gresive ale imperialismului, deschide minunata perspectivă a statornicirii unei păci trainice în lume.Lucrătorii Ministerului Afacerilor Externe, însărcinați să pună în practică politica externa a partidului și guvernului nostru, se angajează în fața dv„ reprezentanți ai oamenilor muncii de la orașe și sate, să nu-și precupețească e- forturile pentru a fi la înălțimea încrederii acordate, pentru a-și îndeplini cu succes misiunea lor, așa cum întregul nostru popor îndeplinește cu cinste mărețele sarcini ale de- săvirșirii construirii socialismului in scumpa noastră patrie.

niste a partidului nostru, în anii regimului democrat-popular, la Combinatul siderurgic Hunedoara au fost construite și puse în funcțiune o serie de agregate dotate cu utilaj oe o înaltă tehnicitate, care constituie mîndria întregului nostru popor. Producem astăzi la Hunedoara în numai două luni întreaga producție de fontă și oțel pe care o producea Romînia burghezo-moșierească în întreg anul 1938.Congresul al III-lea al partidului nostru, a pus în fața siderurgiștilor sarcini de mare însemnătate în domeniul creșterii producției de metal. Aceste sarcini se înfăptuiesc cu succes.Tovarăși,Sînteți aici în sală președinți ai tuturor gospodăriilor agricole colective din țară — reprezentanți ai harnicilor noștri colectiviști. In numele siderurgiștilor de la Hunedoara vă rog să transmiteți membrilor gospodăriilor dv. că noi side- rurgiștii, ca și întreaga noastră clasă muncitoare, nu vom precupeți nici un efort pentru sporirea producției de metal, pentru ca din fonta și oțelul produs de noi, industria constructoare de mașini să pună la dispoziție mai multe tractoare, combine, semănători și alte mașini agricole care sînt necesare agriculturii.Sîntem convinși că și dv, folosind posibilitățile create de încheierea colectivizării, veți da țării tot mai multe produse vegetale și animale. Strîns uniți în jurul partidului, muncitori, țărani și intelectuali, să facem țara noastră tot mai înfloritoare.

Cuvîntul tovarășului Dumitru ColiuStimați tovarăși deputați și invitați,Ne-a fost dat să dezbatem în această sesiune istorică a marelui sfat al țării — Marea Adunare Națională — un eveniment care va rămîne înscris pentru totdeauna în Cartea de Aur a poporului nostru : încheierea colectivizării agriculturii, biruința definitivă a socialismului atît la orașe cît și la sate.Desigur, drumul spre a- ceastă victorie nu a fost un drum ușor, neted, lipsit de obstacole și greutăți. Dar printr-o muncă încordată și perseverentă, plină de răbdare și încredere deplină în justețea liniei politice stabilite de partid, înaintind pas cu pas, etapă cu etapă, acest obiectiv — cel mai complex dintre toate care se pun în opera de construire a societății socialiste — a fost înfăptuit.Așa cum a arătat tovarășul Gheorghiu-Dej în Raportul său, victoria încheierii colectivizării ridică pe o treapră mai înaltă alianța muncitorească- țărănească și unitatea moral- politică a întregului popor, întărind și mai mult forța de granit a orînduirii noastre socialiste.Problema închegării și consolidării necontenite a alianței muncitorești-țărănești, sub conducerea clasei muncitoare, a fost una dintre preocupările fundamentale și constante ale întregii politici a partidului, care s-a călăuzit neabătut de învățătura marelui Lenin, care spunea : „O condiție necesară pentru victoria revoluției socialiste... este alianța deplină între țărănimea muncitoare... și clasa muncitoare^. Această alianță... este singura care va asigura victoria socialismului in lumea întreagă".Partidul nostru a vegheat la păstrarea, ca lumina ochilor, a acestui bun de neprețuit pe care-1 au oamenii muncii de la orașe și sate în lupta lor pentru înfăptuirea revoluției socialiste și construirea noii societăți. Aceasta ne apare cu deplină claritate dacă trecem în revistă, chiar și numai sumar, principalele direcții pe care le-a urmat politica partidului față de țărănime, desfășurarea diferitelor etape ale procesului de transformare socialistă a agriculturii în țara noastră.Așa cum s-a mai arătat, o uriașă însemnătate pentru consolidarea alianței clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare a avut-o preocuparea partidului de a ușura pașii țărănimii spre forma superioară a agriculturii socialiste, gospodăria colectivă, de a-i educa pe țărani în spirit socialist treptat și continuu, în cadrul formelor simple de asociere și cooperare, menite să-i deprindă a gospodări în comun.Tocmai ținînd seama de realitatea existentă în satele noastre, partidul a preconizat formele simple de cooperare în producție și în special întovărășirea, oferind întregii țărănimi muncitoare posibilitatea de a trece prin această școală a muncii in comun.In această perioadă, așa cum au subliniat și alți vorbitori, își desfășura activitatea dușmănoasă grupul deviatorilor Pauker—Luca și acolițiia- cestora. In mod nemeritat, cu o aureolă falsă de vechi mili- tanți în mișcarea muncitorească, ei ajunseseră în posturi de conducere în partid. Rupți de realitate, incapabili de a înțelege problemele satului și preocupările țărănimii, etapa concretă în care se găsea revoluția în țara noastră, ei s-au opus înfăptuirii politicii partidului de cooperare a țărănimii, stabilită la plenara din 3-5 martie 1949, au zădărnicit un timp înființarea întovărășirilor agricole.In timp ce Ana Pauker dădea peste partidului indicații de încălcare grosolană a liberului consimțămînt al țăranilor, forțînd organele de partid să declanșeze „întreceri" pentru cît mai multe gospodării colective, Vasile Luca propovăduia necesitatea „atragerii" în gospodăriile colective a așa-ziși- lor „buni gospodari" sub numele cărora se ascundeau chiaburii, interesați să submineze pe dinăuntru gospodăriile colective, să zdruncine încrederea țăranilor muncitori în politica partidului.Prin întreaga această activitate criminală, ca și prin cunoscutele procese înscenate țăranilor muncitori sub diferite pretexte, grupul deviatorilor făcea totul pentru a compromite politica partidului de transformare socialistă a agriculturii, subminînd în-

capul conducerii

prezentat de tovarășul MihaiComisiile permanente ale Marii Adunări Naționale — pentru agricultură și silvicultură, juridică și administrativă — întrunite în ședințe comune, în zilele de 27, 28 și 29 aprilie 1962, au examinat, cu toată atenția și cu cel mai viu interes, proiectul de lege, de importanță excepțională, depus de Consiliul de Miniștri,

și țărăni- Trebuiemuncitoare.urmările activității
seși bazele alianței dintre clasa muncitoare • - - • mea i spus că dăunătoare desfășurate timp de mai mulți ani de grupul deviatorilor s-au resimțit multă vreme, îngreunînd munca partidului la sate. Mă asociez și eu părerilor exprimate în sesiunea noastră, că fără daunele pricinuite de deviatori sărbătoarea pe care o trăim astăzi ar fi putut avea loc mult mai devreme.Este necesar să reamintim toate aceste lucruri, tovarăși, pentru a reconstitui întregul adevăr istoric, pentru a înțelege întreaga complexitate pe care a îmbrățișat-o procesul de transformare socialistă a agriculturii in țara noastră.Este un mare merit al partidului nostru, al conducerii sale leniniste că a demascat, zdrobi: politicește și înlăturat din conducerea partidului, grupul antipartinic al deviatorilor, a apărat cu fermitate alianța muncitorească- țărănească și a aplicat cu consecvență linia politică justă stabilită de plenara din martie 1949. Rolul hotăritor în îndeplinirea acestei sarcini grele și ce mare răspundere l-a avut primul secretar al Comitetului Central al Partidului nostru, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Ne dăm ' cu toții astăzi și mai bine seama cit de mult a hotărît asupra succesului in opera de colectivizare a agriculturii noastre înfăptuirea politicii formelor simple de cooperare. Cei mai mulți dintre noii colectiviști au provenit în ultimii ani, după cum știți, dintre întovărășiți, marea majoritate a gospodăriilor colective creîndu-se pe baza întovărășirilor agricole, conform dorinței țăranilor înșiși de a păși într-o formă avansată de producție socialistă.Tovarăși deputați.Izvorul succesului partidului nostru în politica sa față de țărănime constă in aplicarea neștirbită, corespunzător condițiilor concrete din țara noastră, a triplei și indivizibilei teze leniniste : ne sprijinim pe țărănimea săracă, strîngem alianța cu țărănimea mijlocașă și ducem o luptă neîntreruptă împotriva chia- burimii. Acest principiu fundamental al alianței muncitorești-țărănești s-a oglin- ',î* în întregul complex măsuri luate de partid guvern pentru spriji- și cointe-

dit de Și _ nirea multilaterală resarea materială în producție a țăranilor muncitori pe de o parte, iar pe de altă parte, în politica dusă față de elementele exploatatoare la sate.Un factor important în ridicarea nivelului agriculturii, în creșterea producției agricole l-au constituit creditele acordate de către stat țăranilor muncitori, măsurile luate pentru extinderea mecanizării lucrărilor agricole, pregătirea unui număr important de cadre de specialiști agricoli și alte măsuri.O mare importanță a avut de asemenea aplicarea justă, creatoare, de către partidul nostru a principiului leninist, universal valabil, al cointeresării materiale. Viața arată că ignorarea acestui principiu în perioada construcției socialiste nu poate decît să prejudicieze interesele economiei și să frîneze mersul înainte spre socialism. Acest principiu leninist a fost concretizat în țara noastră într-o gamă largă de forme de schimb între oraș și sat, dintre care un loc de seamă l-a ocupat sistemul de contractări și achiziții. O etapă cu totul nouă în dezvoltarea acestor relații a deschis plenara C.C. al P.M.R. din 27—29 decembrie 1956, care a hotărît înlocuirea sistemului de cote în constituirea fondului central prin cumpărarea produselor la preț de învoială cu producătorii agricoli. Așezarea relațiilor economice dintre stat și țărănime pe baze comerciale — o expresie a modului nou creator, în care partidul no6tru a rezolvat problemele economice ale agriculturii — a lărgit mult cointeresarea materială a gospodăriilor țărănești, mărind inițiativa și interesul lor în producție. Pe baza analizei temeinice a situației din agricultură, partidul nostru a ajuns la convingerea că continuarea aplicării sistemului cotelor obligatorii ar fj periclitat atît interesele economice ale statului cît și cele ale țărănimii muncitoare. Acest sistem devenise o frînă în calea creșterii producției, 

cu privire la înființarea Consiliului Superior al Agriculturii și a consiliilor agricole regionale și raionale.Comisiile constată că proiectul de lege exprimă în mod deplin noul sistem de conducere a agriculturii, astfel cum a fost prezentat în Raportul cu privire la încheierea colectivizării și reorganizării con

a asigurării necesităților industriei cu materii prime și a nevoilor populației în continuă creștere agroalimentare.în viață a hotărîrilor plenarei din decembrie 1956 a dat un puternic avînt agriculturii noastre, a determinat o creștere rapidă atît a producției de cereale marfă cît și a șep- telului, ceea ce a avut ca urmare îmbunătățirea aprovizionării industriei și pieții cu produse agricole și ridicarea nivelului de trai al țărănimii.Partidul a combătut de asemenea și a luat măsuri hotărîte pentru lichidarea unor tendințe dăunătoare manifestate la un moment dat de organele de planificare. Pe baza indicațiilor lui Miron Constantinescu, căruia grupul deviator din care făcea parte îi crease faima de mare „specialist în materie de planificare". acestea nesocoteau legile obiective ale micii producții de mărfuri, interesele economice ale micului producător și condițiile concrete din diferite zone agricole ale țării, „planificînd' producția fiecărui petic de pămînt.Respectarea fermă de către partid a principiului cointeresării materiale a asigurat întărirea alianței muncitorești- țărănești, a contribuit la apropierea țărănimii de gospodăria colectivă, la stimularea trecerii ei pe făgașul agriculturii soc^liste. pe baza interesului material și a liberului consimțămînt.înfăptuirea întregului complex de măsuri îndreptate spre sprijinirea și cointeresarea materială în producție a țărănimii muncitoare, spre îngrădirea și lichidarea exploatării, a avut rezultate deosebit de pozitive în dezvoltarea agriculturii noastre. Așa cum se arată în Raportul tovarășului Gheorghiu-Dej, creșterea continuă a producției vegetale ?i animale constituie una din trăsăturile cele mai importante ale procesului construcției socialiste la sate în țara noastră, care reprezintă cea ma, bună verificare practică a justeței întregului ansamblu al politicii la sate a partidului. Acest rezultat strălucit, care conferă o și mai mare însemnătate încheierii colectivizării, spulberă categoric toate născocirile calomnioase ale apologeților capitalismului care de mai multa vreme proroceau de la posturile de radio occidentale inevitabilitatea scăderii producției agricole în perioada construcției socialismului la sate.

cu produse Traducerea

de

Tovarăși deputați,Colectivizarea agriculturii s-a putut încheia cu succes și datorită faptului că partidul nostru a respectat cu cea mai mare strictețe principiul leninist al liberului consimțămînt. Atrăgînd permanent atenția că încălcarea acestui principiu lovește în alianța muncito- rească-țărănească, subminează opera de transformare socialistă a agriculturii, conducerea partidului a luat măsuri de prevenire și de lichidare a oricăror manifestări de constrîn- gere intr-o formă sau alta a țăranilor muncitori. Aceasta a făcut să crească prețuirea și dragostea țărănimii față partid, încrederea acesteia în politica partidului, a atras noi și noi mase țărănești pe drumul agriculturii socialiste.Unirea în gospodării colective a milioanelor de familii de producători agricoli individuali a fost posibilă datorită vastei munci organizatorice și politice desfășurate zi de zi de partid în rîndurile țărănimii. In centrul acestei munci partidul a pus faptele, exemplele concrete oferite de viață, de procesul colectivizării însuși. Un rol important pentru colectivizarea agriculturii l-au avut și gospodăriile colective fruntașe, care prin rezultatele obținute în producție au demonstrat practic superioritatea socialismului. Vizitele a sute de mii de țărani individuali și întovărășiți în gospodăriile colective fruntașe, numeroasele consfătuiri agricole regionale și raionale, expozițiile agricole, cărțile, broșurile, filmele și alte forme variate ale muncii politice au răspîndit larg în masa țăranilor muncitori exemplul vieții și muncii colectiviștilor, sădind zi de zi în conștiința lor convingerea fermă că gospodăria colectivă reprezintă calea cea mai sigură spre bunăstare și un trai fericit. Un rol deosebit de important în clarificarea țărănimii asupra avantajelor gospodăriilor colective l-au avut expunerile tovarășului Gheorghiu-Dej la cons- 

ducerii agriculturii, document de însemnătate istorică pentru poporul romîn.Acest nou sistem are la bază o concepție originală, proprie partidului nostru și a fost inițiat personal de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc

Gheorghiu-Dej fără îndoială deplină a ex- producție a a inițiativei și Redistribui-

fătuirile cu colectiviștii și în special expunerea ținută la Consfătuirea pe țară a țăranilor colectiviști din decembrie 1961.Bogata și rodnica experiență acumulată în decursul anilor în această muncă este un bun de preț care va fi de mare folos și în viitor, în activitatea organizațiilor de partid, a noilor organe de conducere ale agriculturii, în acțiunea de consolidare a gospodăriilor colective, de răspîndire și generalizare a experienței înaintate, care și de acum încolo va juca un rol important în dezvoltarea continuă a agriculturii socialiste.Munca politică de masă, ampla acțiune de culturalizare a țărănimii, răspîndirea în a- gricultură a științei agrozootehnice înaintate, mecanizarea muncilor agricole, pregătirea de noi și noi contingente de cadre tehnice și de conducere în școlile de președinți ai G.A.C., brigadieri, socotitori, tractoriști etc., întreaga activitate organizatorică și politică desfășurată de partid la sate în anii care au trecut au făcut să crească conștiința țărănimii noastre.Agricultura socialistă, noua viață a satelor au descătușat talentul și energia creatoare a țărănimii, au pus în valoare capacitățile sale organizatorice, au ajutat-o să dobîndească o vastă experiență. Acest lucru s-a oglindit cu putere și la actuala sesiune a Marii A- dunări Naționale, ca și cu alte prilejuri, în competența cu care reprezentanții colectiviștilor dezbat cele mai complexe probleme ale organizării producției agricole, în soluțiile judicioase pe care le preconizează pentru creșterea producției.Noul sistem de organizare a conducerii agriculturii expus de tovarășul ’ ‘ ~ ‘va asigura folosirea mai perienței în colectiviștilor, competenței lor.rea cadrelor inginerești în a- gricultură, precum și dezvoltarea învățămîntului agricol de masă vor permite creșterea și mai rapidă a nivelului de cunoștințe științifice ale colectiviștilor, corespunzător marilor sarcini de viitor.Acest lucru se cuvine să-1 înțeleagă just marea armată de peste 11.000 de specialiști de la sate, pentru a-și putea indepiini cu succes atribuțiile importante pe care le au în lupta pentru dezvoltarea economică a gospodăriilor agricole colective. Ei își vor putea valorifica cunoștințele în modul cel mai eficace, dacă vor folosi din plin și bogata experiență a țărănimii colectiviste, dacă vor ține seama de ea în stabilirea soluțiilor practice care se impun, dacă se vor consulta permanent și vor conlucra strîns în toate problemele producției cu consiliile de conducere ale gospo- > dăriilor agricole colective, cu brigadierii, cu toți colectiviștii.Tovarăși deputați și invitați,Eliberîndu-se pe sine, clasa muncitoare condusă de partidul ei marxist-leninist, a eliberat și milioane de oameni ai muncii de la sate de robie și exploatare, de înapoiere și sărăcie, ajutîndu-i să-și reorganizeze munca și viața pe baze noi socialiste. Aceasta este expresia marelui ajutor de clasă acordat de muncitorime țărănimii noastre, factorul principal al cimentării a- lianței muncitorești-țărănești.Țărănimea colectivistă este conștientă de faptul că datoria ei este aceea ca, folosind din plin -și chibzuind toate condițiile create, să lupte pentru sporirea continuă a producției agricole pentru ca la rîndul ei să poată contribui într-o măsură tot mai mare la dezvoltarea industriei socialiste, la înflorirea întregii economii naționale, la ridicarea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc.Așa cum a arătat Gheorghiu-Dej în său, caracteristica noastre actuale este _ a două clase prietene, muncitoare conducătoare tuturor oamenilor muncii și clasa țărănimii colectiviste, care, împreună cu intelectualii, merg umăr la umăr, în strîn- să alianță, sub conducerea încercată a partidului, a Comitetului său Central, spre de- săvîrșirea construcției socialismului. întărirea continuă a acestei alianțe de nebiruit este chezășia marilor succese pe care le va repurta poporul nostru necontenit, sub flamura partidului.(Cuvîntarea a fost subliniată prin aplauze puternice).

tovarășul Raportul societății existența , clasa a

Naționale

DaleaRomîn și președintele Consiliului de Stat.Comisiile apreciază că proiectul de lege ce vă este supus spre aprobare redă în formă legislativă corespunzătoare concepția ți noul sistem ide organizare a conducerii agricul- 
(Continuars în pag. a IV-a)

S.UA


LUCRĂRILE SESIUNII EXTRAORDINARE 
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

(Urmare din pag. a 3-a)turii, potrivit etapei în care am intrat ca urmare a încheierii procesului de colectivizare a agriculturii.
De asemenea, comisiile socotesc câ acest proiect, devenind lege, va fi un puternic instrument pentru consolidarea victoriei socialismului la sate, și ca urmare, fi pentru

desăvîrșxrea construcției socialismului in patria noastră.De aceea, tovarășe și tovarăși deputat comisiile pentru agricultură ș: silvicultură, ju- ridică fi adsizistrativă vă
roagă să votați proiectul de *ge cu privire la înființarea Consiliului Superior al Agriculturii si a consiliilor agricole regiocale «i raionale, astfel cum a fost cepus.

DE PESTE 
HDTĂRE 
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Decernarea Premiilor Lenin

Reuniune închinată zilei de 1 Mai 
la MoscovaMOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS transmite : La 29 a- prilie, la Casa prieteniei cu popoarele din țările stră- i ine a avut loc o reuniune în- : chinată zilei de 1 Mai, în pre- I zența reprezentanților a peste 50 de țări, membri ai delegațiilor de peste hotare care vor lua parte la sărbătorirea Zi- lei solidarității internaționale a celor ce muncesc.

La reuniune au luat cuvîn- tul reprezentanți ai R. P. Chineze, Republicii Mali. Indiei, Indoneziei, Cubei, Franței, Camerunului.Reuniunea a fost urmată de un spectacol în cinstea oaspeților străini, la care și-au dat concursul cunoscuți artiști din capitala U.R.S.S.
Cuvin tul de încheiere 

a lucrărilor sesiunii rostit 
de tovarășul Ștefan Voitec

„Pentru întărirea păcii 
între popoare" pe 1961

Tovarășe deputate și tovarăși deputați, tovarășe și tovarăși invitați,Acum, cînd iau sfîrșit lucrările celei de-a IlI-a sesiuni extraordinare a Marii Adunări Naționale, desfășurate într-un cadru sărbătoresc neobișnuit, devine și mai clară importanța evenimentului uriaș căruia i-au fost închinate aceste dezbateri.Trecerea întregii țărănimi pe făgașul socialismului demonstrează alianța de granit muncitorească-țărănească, forța de neînvins a cuvîntului partidului, care cu precizia științifică a marxism-leni- nismului călăuzește mersul înainte al poporului nostru pe calea desăvîrșirii construcției socialiste.Marea Adunare Națională a dezbătut printr-o largă participare la discuții a membrilor săi și a numeroși invitați, colectiviști, specialiști din agricultură, tehnicieni, oameni de cultură și știință, activiști de partid și de stat, Raportul de însemnătate istorică prezentat de tovarășul Gheorghiu-Dej, cu privire la încheierea colectivizării și reorganizarea conducerii a- griculturii, urmărind cu viu interes și cu mîndrie profundă analiza multilaterală a dezvoltării socialismului în țara noastră și a triumfului relațiilor de producție socia

(Urmare din pag l-a)muncii tradiționala sărbătoare de 1 Mai. Și, ceea ce este esențial, an de an, rezultatele sînt tot mai mari. Sporurile, evaluate în procente, înfățișează ritmul mersului ascendent al economieinoastre. 13 la sută mai multă producție industrială decît în primul trimestru al anului trecut arată că, pe treptele progresului economic și tehnic, Republica Populară Romînă urcă rapid. In frunte, eroica noastră clasă muncitoare, îndeplinindu-și rolul de clasă conducătoare,merge din victorie în victorie, întruchipînd în cel mai înalt grad devotament față de cauza socialismului, credință în politica partidului, hotărîre în îndeplinirea sarcinilor, muncă pentru prosperitatea patriei, putere de creație.Țara noastră își dezvoltă, an de an, industria, agricultura, cultura, într-un ritm și în proporții pe care numai politica partidului de construire a socialismului și hărnicia poporului i le pot asigura. Toate aceste victorii confirmă justețea politicii Partidului Muncitoresc Romîn, caracterul ei științific, creator și stau mărturie de netăgăduit încrederii cu care poporul nostru urmează această politică și o înfăptuiește.Tradiționala trecere în revistă de. 1 Mai a forțelor omenirii muncitoare ne prilejuiește un legitim sentiment de bucurie și încredere. Forțele care luptă pentru pace, democrație și socialism sînt astăzi mai puternice ca ori- cînd.Primăvara aceasta găsește sistemul socialist mondial peManifestări artistice, culturale și sportive în zilele de 1 și 2 mai
Zilele de 1 și 2 Mai vor oferi 

tineretului bucureștean numeroa
se prilejuri de distracții, la ca
sele de cultură, în piețe și 
parcuri, pe terenurile de sport 
și în pădurile din jurul Capi
talei. Jocurile, cîntecele și voia 
bună, nestăvilita veselie tine
rească, vor întâmpina pretutin
deni pe oamenii muncii, în săr
bătorirea zilei de 1 Mai și a 
„Zilei tineretului \

CARNAVALURI 
ALE TINERETULUI

în seara zilei de 1 Mai, la 
toate casele de cultură ale ti
neretului și la Casa de cultură 
a studenților „Grigore Preoțea- 
sa” se vor organiza carnavaluri 
ale tineretului, cu bogate pro
grame distractive. Carnavaluri 
ale tineretului vor avea loc și în 
Parcul „Dr. Staicovici”, raionul 
1 Mai și la Școala medie nr. 34 
din raionul Lenin.

Pe toate estradele din piețele 
orașului vor fi organizate pro
grame artistice.

FILME

<” Iubitorii ecranului vor putea 
viziona* în seara zilelor de 1 și 

liste in toate ramurile economiei noastre naționale.Triumful acesta este opera întregului popor, a Partidului Muncitoresc Romin. a Comitetului său Central în frunte cu iubitul și încercatul nostru conducător, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej. El marchează cu tărie unitatea moral-politică a tuturor oamenilor muncii din patria noastră in jurul partidului și guvernului, hotărîre^ lor fermă de a traduce in viață mărețele obiective ale etapei de desăvirșire a construcției socialiste.Marea Adunare Națională și toți participanții la a- ceastă sesiune au votat Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Document de bază, puternic far călăuzitor în activitatea întregului popor, îndreptar pentru activitatea noastră viitoare, precum și Legea pentru instituirea Consiliului Superior al Agriculturii, a consiliilor agricole regionale și raionale, lege prin care se reorganizează fundamental conducerea agriculturii, întemeiată pe o concepție proprie partidului nostru, izvo- rîtă din experiența, realitățile și necesitățile noastre.Tovarăși,Sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale i-au fost adresate pînă aqum peste 
1 M Apoziții și mai întărite, și mai înaintate in întrecerea economică cu sistemul capitalist mondial care slăbește și »e destramă tot mai mult. Pe « ce trece, devine toi mai evident că, in epoca noastră, dezvoltarea istorică a societății oamenilor este determinată de sistemul mondial socialist, de forțele care luptă împotriva imperialismului, pentru transformarea socialistă a societății. Socialismul este calea largă pe care pășesc și spre care se îndreaptă tot mai multe popoare. Țările marelui lagăr socialist obțin victorii hotărîtoare în construcția economică și culturală. în U.R.S.S., se înfăptuiește cu succes mărețul program adoptat de Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. — program al construcției desfășurate a comunismului.Credincioasă steagului său de luptă împotriva exploatării și asupririi, clasa muncitoare din țările capitaliste desfășoară eroice bătălii pentru un trai mai bun, pentru democrație și progres social. In fruntea acestei lupte se află partidele comuniste și muncitorești.Puternica mișcare de elibe-, rare națională a repurtat și în acest an o serie de succese importante. Lupta popoarelor care mai suferă încă sub jugul colonial, sprijinul acordat acestei lupte de țările socialiste, de întreaga omenire progresistă, va grăbi prăbușirea totală și definitivă a odioasei asupriri colonialiste, a tuturor formelor de dominație imperialistă.Uriașa mișcare a popoarelor care luptă alături de țările socialiste pentru apărarea păcii dobîndește o amploare tot mai mare, devine tot mai

2 Mai filmele care vor fi pre
zentate pentru public in piețele: 
Rahova, Ferentari, Obor, Unirii 
și Banu Manta.

DANSURI DE MASĂ

In seara zilelor de 1 și 2 Mai 
se vor organiza dansuri de masă 
în Piața Republicii, Insula Tran
dafirilor, Parcul 8 Mai, Parcul 
Izvor și Piața Rahova, unde vor 
cînta formații orchestrale de a- 
matori și profesioniste.

SERBĂRI CIMPENEȘTI

în parcurile din jurul Capita
lei și la pădurile din apropiere 
se vor organiza în după-amiaza 
zilei de 2 mai serbări cîmpenești, 
care se vor prelungi pînă seara. 
Astfel de serbări se vor face la 
Pădurea Băneasa, Pădurea An- 
dronache, la Mihăilești și pe ma
lul Argeșului. De asemenea,. o 
serbare cîmpenească va avea loc 
la Mogoșoaia, iar la baza spor
tivă „Știința” o serbare cîmpe
nească a studenților. în cadrul 
acestora se vor organiza con
cursuri de cîntece, recitări, jocuri 
distractive etc.

Tot în seara de 2 mai se vor 
organiza serbări cultural-sporti

1.600 de :eiegrarr.-e și scrisori din partea oamenilor msaac: din întreprinderi, gospodări, agricole colective. SJLT.-uri. gospodării agricole de sxat și instituții de învâțârr.int și de cultura.Saiutind lucrările sesurui noastre. « iși exprimă marea lor bucurie pentru victoria storică a Ir.cheieru coiectrvt- zării agriculturii- recurxjșttr.ța lor profundă față de partidul și guvernul nostru pentru înțelepciunea și fermitatea cu care conduc poporul muncitor pe drumul desăvirștm construcției socialismului și trecerii treptate spre comunism. raportează cu mindrie câ angajamentele luate in cinstea sesiunii și a zilei de 1 Mai au fost îndeplinite și depășite și asigură sesiunea Mam A- dunări Naționale că vor lupta cu hotărîre pentru înfăptuirea importantelor măsuri ce le va adopta pentru continua dezvoltare a agriculturii noastre socialiste, a întregii noastre economii.Cred că sint în asentimentul tuturor participanților ca să transmitem calde mulțumiri celor ce ne-au transmis salutul lor, să-i felicităm pentru realizările obținute in muncă și să le urăm sănătate și succese tot mai mari și pe viitor în munca și lupta lor 
I I

problemelor internați—i le litigioase, pentru preiniunpi- narea războiului tu mo — - clear, pentru triumful cauzei păcii in lumea întreagă Împreună eu țările lagărului socialist, guverval —iu» se pronunță înfăptuirearale și totale sub un stric;control intern ți—iiiR-PR- și-a adus și M aduce contribuția la eforturile pentru obținem, unor re- lultate pozitive la tratativele18 state care iși ăesfăcșoarâ lucrările la Geneva. Guvernulnostru stăruie pentru realizarea unui acord in proUesa dezarmării generale și tataie.Reluarea de către S-U-A_ a experiențelor cu arma atomică in atmosferă este rondam - nată de poporul romin care, alături de celelalte popoare, vede in acest act ostil păcii o stimulare a cursei înarmărilor, o nesocotire a rațiunii.Muncind pentru Întărirea patriei socialiste, poporul nostru își aduce implicit contribuția la creșterea forțelor păcii.Tineretul nostru sărbătorește acest 1 Mat fericit ș» mîndru de succesele obținute de poporul romin sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc B—iîm_ bo- tărît să aducă o e •■rributie tot mai mare la lupta pentru desăvirșirea construcției socialismului și prosperitatea patriei iubite.
ve pe stadioanele: Auzust".
Stadionul Tineretului, Stadionul 
Veseliei din raionul >icolae Bâl- 
cescu, C.A.M. din raionul 16 Fe
bruarie, iar pentru Centrul Uni
versitar, pe Stadionul Știința 
Tei.

MAREA SERBARE DIN PAR
CUL HERĂSTRĂU — 2 MAI
O mare serbare ro fi organi

zată în Parcul de Cultnri fi 0- 
dihnă Herăstrău cu ocazia celei 
de-a 40-a aniversări de la crea
rea U.T.C. fi a sărbătoririi „Zilei 
tineretului” din patria noastră. 
Serbarea va incepe la ora 10 și 
va dura pînă la ora 13,30, iar 
după-masă de la ora 16 la 21 
Ea va cuprinde :

Pentru copii, în parcul de dis 
tracții, se vor organiza intre 
orele 10 și 13 concursuri de bi
ciclete, triciclete și „pasionante” 
concursuri de trotinete. Pe es
trada copiilor vor prezenta pro
grame de cîntece fi dansuri. 
Școala elementară nr. 31, Școala 
medie nr. 35, orchestra Casei de 
Cultură „A. S. Makarenco”, iar 
Teatrul Țăndărică va prezenta 
„Măriuca și merele de aur”.

La Teatrul de vară programul 
incepe la ora 10,30 prin specta- 

r.obSă închinată continuei înfloriri a scumpe: noastre patru Republica Populară Ro- •ninâ
Tovarăși,Reintorcindu-ne fiecare la locul nostru de muncă, să dă- ruîm împlinirii sarcinilor ce ne revin toate eforturile noastre. toată priceperea, să punem toată pasiunea pentru a da viață botăririlor la care am fost părtași. Depinde de noi toți ca aceste hotăriri să devină o realizate vie. să dăm o nouă forța elanului care a cuprins intr-un puternic șuvoi pe toți cei care cred cu toată ființa in viitorul însorit al «menirii in socialism și in comunism. în pacea trainică intre toate popoarele lumii.îngăduiți-ne. dragi tovarăși, să vă felicităm cu prilejul zile: de 1 Mai. măreața zi a solidarității internaționale a celor ce muncesc, să vă mulțu* mim pentru participarea activă la această memorabilă sesiune. să vă dorim tuturora din toată inima sănătate, putere de muncă, noi și mari succese in activitatea dv.Declar închise lucrările celei de-a IlI-a sesiuni extraordinare a Marii Adunări Naționale.(Cuvintarea a fost subliniată prin puternice aplauze).

La 2 mai ’i ii «cartul de 
la Bexfia iu cea <*-a 15-a ediție 
jubăiBari a Păcii-” la
care pao—exfd ftw» 12H dr o- 
ritei c=a 21 de lirv Tradif—■- 
la <WMpec»Zse iptctni îacbiuotă 
pâcâi fi prictroari latre p ape are 
este ațteplatâ cu «■ vio mteres 
.de ■iliiaoor ăe •asaeu.2 ia R_D. 
Gerwaaâ. B Â Ceboclo* acâ h 
B. P. Polouâ. care vor putea ur- 
*ân P—p de două tâptâmiui 
p—Boaaata iutreeere < ic liftă pe 
F—citit ce leagă trei capitale : 
Bcitu— P raza—' ar ța «va.

PartBcipauțai la exrvi var 
paterna șe ia 14 etape peste 2.10* 
ăr bau Cea nai i cască etapă es«e 
a 14-a Bvdgaacx—' uwu -.25* 
ăn . tar cea asai «curta : «tapa 
a 11-a care ae difpoza caotra- 
eTaMaaetrufau pe ecn^e intre 
•raprie Opa4e p > raeLaw 10* 
La. O «nnartapă twuxrM*- 
MrOraăaa *drriduai ea— prevă- 
ntâ la 5 sbjb între Erfvrt p Jena 
(47 Ln - La • na— la lutr. Man- 
ftadt p ia 11 iu arapul ceba 
ilaf ac G atCvaMa* ww
avea n de «Ahnă. Edhâpele 
partxopaxte au oant la Berita p 
•c precâ— de atarv Printre 
ele «e află p «etecțwun ■ B- P. 
Ra—iar care partâiQpă pentru a 
13-a eară la «karea ia trecere o- 
ciastă Diu echipa m—<ră fac 
parte laa € «an i Gdnei Mai
cea ou Ca—Ttura DuoBâtrcacu,
Glu $erbau Bâdriescu- Walter 
Ziegler. Ludovic Zana— p Aurei 
Șelaru •rexenâ .

Pruua etapă naercuri 2 mai: 
circuit pe «trânie «rațului Berlin

* Ce. na* r-ocr-B-r med al 
etapei oe ax- ~ că a cb—o.o"e- 
iuh* repub«can de '-cc. : Di
namo—Gr .-a Roș-e, s-a inche- 
*at cu m scor ofe»: 0-0. lokr-un 
a- joc esazî* în Cap^aă AAe- 

a învins cu 9-5 pe Prog'e-

colul prezentai de Școala medie 
nr. 20. își rar aaot da concursul 
țarmații artistice din școli, in- 
ttirute de insițâsnint superior, 
brigăzi artistice, orchestra de 
—jszici ușoară și soliști si radio- 
’.deviziuniL, iar la ora 20 va fi 
prezentat un program dat de 
artiștii Teatrului de Operă și 
Balet.

FOTBAL

Pe terenul Progresul-Parc. în
tre orele 10 fi 12 iubitorii fot- 
.-alului vor putea urmări întâl
nirile dintre SS.E. 1 fi SS.E. II, 
iar de la 1630 la 1830 întâlni
rea Progresul—Dinamo, tineret.

VOLEI

Pe terenurile populare de vo
lei se vor desfășura, in tot cursul 
dimineții meciuri intre echipe 
jormate din vizitatori, iar pe te
renul Progresul-Parc se vor în
tâlni, intre orele 10 și 13 echipe
le de tineret: Dinamo—Palatul 
Pionierilor ; Chimia—C.F.R. și 
CSS.—S.E.E. II. între orele 16 
și 19 se vor întâlni echipele : 
P.T.T.—Tricotajul Roșu și S.E.E. 
I (Școala sportivă de elevi)— 
S.S.E. II.

MOSCOVA » (Agerpres). TAS§ transmite : Comitetul -«jtru premiile in-.ernațiciiaie Leexa a decernat premii m- tenatmnale Lenin J’eztru iatărirea păcii intre popoare* pe aaul l?5i următoarelor persoane: KWAME NKRU- \LAJFL om de stat din Repu- bBea Ghana PABLO PI CASSO. pieter și reprezentam ai vieții publice din Franța: ISTA*AN DOBI. om de stat din Republica Popu-tară Ungară: FAIZ AHMAD FAIZ. poet și reprezentant al vieții publice din Pakistan : OLGA POBLETE DE ESPINOZA. reprezentantă a vieții pubiiee din Chile.Ședințele comitetului pentru premiile Lenin au avut loc ta 19 și 2t aprilie sub pre ședinția arad. Dmitri Skobel- Un-Holârirea cu privire la decernarea premiilor a fost----- ©-----
Gherman Titov 
a sosit in S.U.A.LONDRA 30 (Agerpres). — Cosmonautului sovietic Titov : s-a făcut duminică o pnnure entuziastă pe aeropor- ' tul din orașul scoțian Prest- ] «ick. EI a făcut acolo o scurtă | escală în drum spre S.UA, I unde va participa la lucrările Comitetnliii internațional pentru Cercetarea Spațiului Cosmic a cărui sesiune se deschide la 1 matLa conferința de presă care a avut Ioc pe aeroport, cosmonautul sovietic a fost pur și simplu asaltat cu întrebări.In seara zilei de 29 aprilie Gherman Titov a sosit la j Neve York.La sosirea cosmonautului ! sovietic au fost de față peste ' 100 de reporteri, operatori j rineBatagrafict și fotorepor- i teri americani și străini.♦

FifecW CMauNMitt sovietic. 
G. S. Tisor. « rixuol Z« 30 apri
lie sodsol Off Miafo \ațtaoiloc
l aste ia lai L Thaat.
tarretml țeaedai pratisaria al 
ONU. La rrrrpua a/eritâ de 
l T haat ia daataa pHatalai ras 
soaaaat savsetsc. intr-a atatas- 
ferâ dessiasâ, G. S. Titor a râs- 
paass la asuaeraasde întrebări 
aia dipi&mațiior.

După tratativele 
MacmillanKennedy

WASHINGTON 30 (Ager- presj. — La Washington au 
'.nat sftrșî: tratativele din

tre președintele S.U.A., J. 
Kessv.edu. și primul ministru ci H. MacmiLlan. In
co^ascatul dat publicității la 29 cprixie se spune că pre- 
sedsnlele și primul ministru au 
dismal problemele interna
ționale

In conuDucat se face încer
carea de a justifica reluarea 
experiențelor nucleare de că
tre S:a:ele Lr«izePresedin:ele. se spune în co
municat, c informat pe primul 
ministru despre recentele con
vorbiri care an avut loc între 
secretarul de stat Rusk și 
ambasadorul sovietic Dobrî- 
nin. După părerea președinte
lui și primului ministru, men
ținerea acestor contacte, pre
cum și a contactelor de altă 
natură între Est și Vest are o 
importanță deosebită. Ei au 
reafirmat că ^nt deciși să 
examineze problema convocă
rii unei conferințe a șefilor de 
guverne ori de cite ori sint indicii care confirmă că ase
menea conferințe ar servi intereselor păcii și înțelegerii re
ciproce'’.

TOKIO. — In Bilele de 25 și 27 aprilie Societatea de televiziune japonexâ NHK a a transmis in cadrul unor programe speciale pe tema „Vizitînd țările Europei răsăritene’ un film despre R-P Romînă realizat de un grup de reporteri care au vizitat R.P.R. in martie a.c. Atit filmul care durează 30 de minute cit și comentariul in limba japoneză scot in relief dezvoltarea economică și industrială a R.P. Romîne.MOSCOVA. La 30 aprilie. N. S. Hrușciov. președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a vizitat-o pe regina Elisabeta a Belgiei, care se află Ia Moscova și a avut cu ea o convorbire prietenească.GUAYAQUIL — Guvernul Ecuadorului a revocat recenta sa hotărîre cu privire la interzicerea demonstrațiilor politice de stradă. Această hotărire a guvernului este apre

semnată de Dmitri Skobelțln, președintele comitetului, Go Mo-jo, și Louis Aragon, vicepreședinți, Grigori Alexandrov. John Bernal, Renato Gnttuso. Jan Dembowski, Anna Seghers, Ivan Malek, Juan Marinello Vidaurreta, Pablo Neruda, Sahib Singh Sokhei, Ilya Ehrenburg, Kaoru Yasui, membri ai Comitetului.
Experiențele nucleare ale S.U.A. 

condamnate în întreaga lume
Pichete in £ața

Casei AlbeWASHINGTON 30 (Ager- preș). — Valul de proteste împotriva reluării experiențelor nucleare în atmosferă de către S.U.A. ia o tot mai mare amploare în Statele Unite.Agenția Associated Press relatează despre numeroasele acțiuni de protest care au a- vut loc la Washington, Denver, Cedar Rapids (Iowa), Miami, Madison (Wisconsin), Los Angeles. La Berkeley (California), după cum menționează agenția, poliția a operat arestări în rîndul demonstranților împotriva reluării experiențelor nucleare.Aproximativ 800 de persoane au organizat pichete în jurul Casei Albe purtînd pancarte cu inscripții împotriva reluării experiențelor cu arma nucleară de către S.U.A.Agenția United Press International relatează că la demonstrația organizată de asociația „Femei, luptați pentru pace” în fața Casei Albe a participat și savantul atomist Linus Pauling, laureat al Premiului Nobel.
Profundă

indignare in India ]
DELHI 30 'Agerpres - — Dg- I 

putați în parlament, cunoscuți 
oameni de știință și militanți pe 
târîm obștesc exprimă profunda 
indignare a opiniei publice iu-

Macmillan l-a informat pe 
președintele S.U.A. despre re
centele tratative de la Bruxel
les intre Anglia și Comunita
ra economică europeană.

Kennedy și Macmillan au 
discutat, de asemenea, șitua- 
-.1 din N.A.T.O. în lumina 
'.iitoarei conferințe a consiliu
lui acestei organizații, care va 
avea loc la Atena, situația din 
Asia de sud-est și problemele 
intereselor comerciale reci
proce.

ECUADOF: Eșecul rușinos 
al unor provocări autîcubaue
GUAYAQUIL 30 (Agerpres). 

— TASS transmite: La 28 apri
lie, într-unul din cele mai mari 
cinematografe din Guayaquil ur
mau să se prezinte filme anticu- 
bane. Acest plan, inițiat de or
ganizația reacționară locală care 
se autointitulează „Comitetul 
Ecuador—Cuba**, a eșuat total. 
La cinematograf nu au venit de
cît cîțiva oameni.

Concomitent, in fața cinema
tografului a avut loc o mare de
monstrație a tineretului. Parti

pp scurtTiAi^ik Pp scurtciată in Ecuador ea o importantă victorie a forțelor progresiste din țară.BONN. Presa vest-germană anunță câ, în zilele de 1-6 iulie, răspunzi nd invitației președintelui de Gaulle, cancelarul Adenauer va face o vizită oficială în Franța.MOSCOVA. Comitetul pentru premiile internaționale Lenin „Pentru întărirea păcii intre popoare” a adoptat în ședința sa din 20 aprilie o declarație în care invită pe toți laureații acestui premiu să participe la Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace și să-l sprijine pe toate căile.WASHINGTON — Contra revoluționarii cubani fac pregătiri militare pe teritoriul S.U.A. Aceste pregătiri, arată corespondentul ziarului „Washington Post and Times He

PORTUGALIA: 1 Mai sub semnul 
luptei pentru pîine și libertate

LISABONA 30 (Agerpres).— 
Corespondentul din Lisabona al I agenției France Presse anunță j câ in principalele centre indus- 1 triale din Portugalia organizații 
de muncitori, funcționari și ti- 

■ neret au difuzat manifeste în j care cheamă pe oamenii mun- I cii să participe în număr cit

diene în legătură cu experiențele 
nucleare americane.

„Experiențele nucleare, pe care 
le efectuează în prezent Statele 
Unite pot torpila tratativele de 
la Geneva, a declarat deputatul 
indian M. P. Șervani. Experien
țele amenință pacea din întrea
ga lume”.

Guvernul S.U.A. ignorează re
zoluțiile Adunării Generale a 
O.N.U. și opinia publică inter
națională. El a refuzat 6ă dea 
ascultare glasului țărilor neutre, 
inclusiv Indiei, a declarat pro
fesorul H. Mukerdji, deputat în 
Parlamentul Indiei.

Deputatul Ram Subha Singh 
a subliniat că orice experiențe 
nucleare nu pot provoca decît 
dezamăgire și neliniște, în spe
cial în momentul cînd la Geneva 
au loc tratativele <le dezarmare.

BELGIA: Largă 
mișcare de protest

BRUXELLES 30 (Agerpres). 
Pregătirile pentru manifestațiile 
pe care le organizează „Mișca
rea 8 Mai” din Belgia în semn 
de protest împotriva experiențe
lor cu arma nucleară și pentru 
dezarmarea generală, s-au bucu
rat de sprijinul larg al opiniei 
publice din întreaga Belgie. în 
ziua de 8 mai vor avea loc ma
nifestații în întreaga Belgie.

La „Mișcarea 8 Mai” au ade

„Domnule președinte, în numele 
umanilăfii, noi ne opunem expe
riențelor nucleare l“. Cu astfel de 
placarde fac pichete de protest 
studenții americani în fafa Casei 

Albe, reședința lui Kennedy.
cipanții au cerut să se pună ca
păt provocărilor anticubane și 
au scandat lozinci în cinstea 
prieteniei dintre popoarele E- 
cuadorului, Cubei și a liderului 
revoluției din Cuba, Fidel Cas
tro.

Polițiștii au înconjurat cine
matograful și au încercat să-i 
împrăștie pe demonstranți care 
s-au retras însă organizat, scan- 
dînd cuvinte de salut în cinstea 
revoluției cubane.

rald" din Miami, se desfășoară în 15 puncte din sudul Floridei. Contrarevoluționarii învață să mînuiască grenade și „bombe cu plastic", se pregătesc pentru acțiuni diversioniste.ROMA. Agenția France Presse anunță că sub ruinele vechiului oraș Thurii pe țărmul golfului Tarent au fost I descoperite temeliile cetății ( antigrecești Sybaris construită ; în secolul al VlII-lea î.e.n. de | aheeni și distrusă complet în ’ anul 510 î.e.n. de crotoniați. |WASHINGTON — La 29 ! aprilie, după încheierea tratativelor cu președintele S.U.A., Kennedy, primul mi- j nistru al Angliei. Macmillan a plecat cu avionul la Ottawa unde va duce tratative cu primul ministru al Canadei, Diefenbaker. 

mai mare la demonstrațiile de 
1 Mai „Pentru pîine și libertate, 
împotriva războaielor coloniale”. . 

în același timp, studenții au . 
anunțat că vor marca ziua de 
1 Mai prin noi demonstrații 
antiguvernamentale. Guvernul a 
luat măsuri severe pentru a ,îm- 
piedica aceste demonstrații.

rat peste 40 de organizații de 
femei, de tineret, obștești, de 
orientare catolică, liberală, so
cialistă și comunistă și organiza
ții nepolitice.

Pentru prima dată s-au ală
turat luptei pentru pace organi
zații sindicale agricole și Organi
zația tineretului agricol catolic,

„Să înceteze 
imediat 

experiențele 
nucleare 

americane !“
SYDNEY 30 (Agerpres). , - La 

29 aprilie, aproximativ 100 de 
persoane au organizat pichete în 
jurul clădirii consulatului american 
din Melbourne. Demonstranții au 
cerut încetarea imediată a expe
riențelor nucleare americane. In 
același, timp, potrivit agenției 
United- Press International, 2.000 
de locuitori ai orașului Sydney 
au organizat o demonstrație de 
protest cerînd încetarea tuturor 
experiențelor nucleare și realiza
rea dezarmării totale. Demons
tranții au organizat un marș în 
semn de solidaritate cu marșul 
organizat de oamenii rfiuncil din 
Anglia la Aldermaston împotriva 
experiențelor americane,

SE CLATINĂ DICTATURA 
LUI FltMESMANAGUA 30 (Agerpres). — După cum transmite corespondentul din Managua (Nicaragua) al agenției A.F.P., referindu-se la cercuri bine informate, „pozițiile președintelui Guatemalei, Fuentes, sînt zdruncinate total și în cu- rînd el va fugi din țară”. Se așteaptă ca el să-și depună mandatul de președinte pe care îl va încredința unei tradiționale junte militare.In informația corespondentului francez se subliniază că de cîteva săptămîni numeroase partide politice de dreapta și de stînga, precum și organizații comerciale și studențești din Guatemala cer demisia lui Fuentes, deoarece el a sprijinit anul trecut agresiunea forțelor anticastriste din Cuba, care a eșuat. El a permis a- cestor forțe să facă pregătiri pe teritoriul Guatemalei în vederea acestei agresiuni încercările lui Fuentes de a a- plana nemulțumirile față de politica sa recurgînd la severe măsuri militare și polițienești nu au avut nici un succes.Corespondentul din orașul Panama al agenției A.F.P. a- nunță că peste 20 de politicieni guatemalezi, care au fugit recent din țara lor cuprinsă de revolte, au fost arestați în momentul sosirii lor în Panama. Toate persoanele arestate au fost trimise la o închisoare a poliției.REDACȚIA» și ADMINISTRAȚIA s București, Piața „ScîntelTi Tei. 17.60.10, Tiparul i Combinatul Poli grafic „Cwa Scinteij-»

S.UA
Kessv.edu

