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lucrările sesiunii extraordinare 
a Narii Adunări Naffouale 

Cuvîntul tovarășului PETRE BORILĂ
Tovarăși deputafi și invitași ai 

Marii Adunări Naționale,
Primăvara acestui an marchează 

un moment de importanță istorică 
în opera de construire a socia
lismului în patria noastră — în
cheierea colectivizării agriculturii, 
îndeplinirea cu aproape patru ani 
înainte de termen a sarcinii fun
damentale trasate de Congresul al 
IlI-Jea al P.M.R. î|n- domeniul 
dezvoltării socialiste a agriculturii.

A fost înscrisă astfel o nouă 
și măreață cucerire pe drumul de 
victorii al țării noastre spre desă- 
vîrșirea construcției socialismului, 
spre comunism. Se deschide un nou 
capitol în viața s atului, a țără
nimii. O dată cu înfăptuirea co
lectivizării, atît orașul cît și sa
tul se dezvoltă impetuos, armonios 
în cadrul unei economii socialiste 
în întregul ei.

Acest eveniment conferă sesiu
nii* extraordinare a Marii Adunări 
Naționale un caracter solemn, pro
priu marilor sărbători din viața 
poporului nostru.

Entuziasmul furtunos cu care 
a fost primit de toți participanții 
la sesiune raportul tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dcj, ilustrează în
că o dată încrederea și dragostea 
nemărginită a poporului nostru 
pentru conducătorul său înțelept 
și hotărît, Partidul Muncitoresc 
Romîn, atașamentul față de poli
tica sa leninistă.

Victoria socialismului la orașe 
și la sate, întărirea și dezvoltarea 
statului socialist, revoluția cultu
rală, ridicarea continuă a nivelu
lui de trai al poporului, formarea 
omului nou, al epocii socialismu
lui, iată monumente nepieritoare 
ale vremurilor ce le trăim, ridi
cate prin lupta clasei muncitoare, 
a poporului romîn sub conduce
rea partidului, monumente despre 
care — reluînd’cuvintele unui ma
re poet latin — putem spune că 
sînt mai trainice decît cele din 
bran£

întâmpinăm astfel ziua de 1 
Mai cu succese de mare amploa
re, cu inima veselă, cu mândrie 
pentru realizările de pînă acum, 
cu încredere în viitorul luminos 
al Romîniei socialiste. Și cînd vom 
intona „Internaționala11 ne vom 
gîndi cu bucurie că țelurile la în
făptuirea cărora cheamă cuvintele 
înaripate ale mărețului imn, au 
devenit în țara noastră reali
tate, că uriașele succese ale 

'■ U.R.S.S., ale întregului lagăr so
cialist sînt ca o chemare către
proletariatul, către oamenii mun
cii din țările capitaliste, pentru 
victoria socialismului și a păcii.

TOVARĂȘI,
înfăptuirea colectivizării agri

culturii înseamnă, pe de o parte 
încheierea unei perioade de adinei 
transformări în viața țărănimii, 
în toate laturile principale ale 
vieții social-economice a satului, 
care au culminat cu trecerea, pe 
bâza convingerii, a micilor pro
prietari individuali de pămînt la 
forme noi, superioare, de organi
zare a proprietății și muncii, iar 
pe de altă parte — începutul u- 
nei noi perioade în dezvoltarea 
agriculturii.

Cei treisprezece ani care au tre
cut de la memorabila plenară a 
Comitetului Central al -Partidului 
Muncitoresc Romîn din martie 
1949 au fost ani de muncă in- 

ț tensă, multilaterală, perseverentă 
, pentru a îndruma și a atrage mi

lioanele de gospodării țărănești pe 
făgașul relațiilor de producție so
cialiste.

Partidul Muncitoresc Romîn a 
rezolvat problemele complexe ale i 
transformării socialiste a satului I 
pe baza învățăturii marxist-leni- I 

niște, a genialului plan coopera
tist al lui Lenin, inspirîndu-se 
din nesecatul tezaur al experien
ței P.C.U.S. și acumulând la rîn* 
dul său o bogată experiență in 
cunoașterea și folosirea legilor ge
nerale ale revoluției și construc
ției socialiste, întruchipată în po 
litica partidului și statului nostru. 
Datorită caracterului creator al po
liticii sale, partidul, pe baza unei 
profunde analize a situației con
crete dîh țara noastră, a elaborat 
soluții corespunzătoare, care au 
dus la creșterea producției agri
cole vegetale și animale concomi
tent cu transformarea socialistă a 
agriculturii.

Aplicînd cu consecvență princi
piul leninist al liberului consim- 
țămînt, partidul și guvernul au 
desfășurat o largă și multilatera
lă muncă de convingere a țărăni
mii. Trebuie' subliniat rolul avut 
în țara noastră de întovărășirile 
agricole care au ajutat milioanele 
de țărani să se convingă prin pro
pria experiență de avantajele mun
cii în comun, cu mijloace meca
nizate, pe mari suprafețe, contri
buind la educarea lor în spiritul 
producției socialiste, pr«gătindu-i 
în vederea trecerii la gospodăria 
agricolă colectivă:

O mare grijă a fost acordată 
consolidării economico-organizato- 
rice, dezvoltării gospodăriilor co
lective ce se formau, pentru ca — 
prin rezultatele obținute — ele să 
constituie un exemplu convingă
tor, să exercite o atracție crescân
dă asupra țăranilor cu gospodării 
individuale ' și întovărășiți. Dacă 
adăugăm - la aceasta activitatea e- 
ducativ-culturală desfășurată la 
sate — lichidarea analfabetismu
lui, construirea a sute de cămine 
culturale, cursurile agro-zootehnice 
de masă, ziarele, broșurile, căr
țile, filmele și altele — ne putem 
da seama de amploarea muncii 
depuse pentru a convinge țărăni
mea asupra avantajelor gospodăriei 
colective.

In același timp partidul și sta
tul au aplicat principiul leninist 
al cointeresării materiale, . au fo
losit cu muică eficiență pîrghii e- 
conomice corespunzătoare caracte
risticilor gospodăriilor colective, 
mari producătoare de marfă.

Ca urmare, . procesul colectivi
zării a fost însoțit de creșterea 
producției vegetale, a șeptelului : 
a fondului central de produse a- 
gricole ai Statului și îmbunătăți
rea aprovizionării populației. , , (Continuare în pag. 4-a)
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Creșterea producției agricole a 
permis industriei alimentare să-și 
sporească producția în 1961. cu 
peste 50 la sută față de 1955 și 
comerțul socialist să vândă popu
lației cantități tot mai mari de 
produse alimentare. In comparație 
cu anul 1955, în 1961 s-au în
registrat de exemplu, următoarele 
creșteri de vânzări la o serie de 
produse alimentare principale: 28 
la sută la paste făinoase, 81 la 
sută la conserve de legume, 51 
la sută la carne, 75 la sută la 
preparate de carne, 48 la sută la 
untură și 74 la sută la ulei ve
getal, 80 la sută la lapte și 90 
la sută la brânzeturi, 30 la sută 
lă zahăr și 70 la sută la produse 
zaharoase ; în fine, nu este lip
sită de interes nici creșterea cu 
60 la sută la vînzările de vin și 
cu 45 la sută la cele de bere.

Politica de transformare socia
listă a agriculturii a cuprins în 
mod multilateral laturile esenția
le ale vieții social-economice a sa
tului, însumînd într-un complex 
unitar problemele dezvoltării for
țelor de producție, ale creării și 
dezvoltării relațiilor de producție 
socialiste, ale ridicării nivelului 
cultural, politic și ideologic, ale 
educației, îndreptîndu-le cu fer
mitate și siguranță spre victoria 
deplină și definitivă a socialis
mului in agricultură.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Gheorghiu Dej în expunerea sa, 
chezășia avântului neîncetat al e- 
conomiei noastre, a înzestrării tu
turor ramurilor de producție cu 
tehnica modernă, a perfecționării 
neîncetate a relațiilor de producție 
socialiste la orașe și sate, o consti
tuie dezvoltarea bazei țehnico- 
materiale, politica de industriali
zare socialistă a țării.

înzestrarea agriculturii cu mij- 
lcace de producție mecanizate, 
furnizarea de îngrășăminte chimice 
în cantități ce cresc rapid, an de 
an, sînt rod al politicii de indus
trializare socialistă și în același 
timp expresie a întăririi necon
tenite a alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea colectivistă — 
temelia de granit a statului și o- 
rînduirii noastre.

Un însemnat factor care stimu
lează creșterea continuă a produc
ției agricole, consolidarea și dez
voltarea multilaterală a gospodă
riilor colective . îl constituie rela
țiile economice, de schimb, cu sta-

Duminică dimineața, în prezen
ța celor peste 11.000 de parti
cipam!, în marea sală a Pavilio
nului Expoziției Economiei Na
ționale din București, au. conti
nuat lucrările sesiunii extraordi-

Acordarea unor titluri și ordine 
celor ce s-au distins în munca pentru 
dezvoltarea socialistă a agriculturii

Conferirea titlului de „Erou al Muncii Socialfete 
din Republica Populară Romînă"

Pentru muncă devotată și rezultate deosebite obținute in 
transformarea socialistă ă agriculturii, dezvoltarea mnîtHate- 
rală a gospodăriilor agricole colective pe care Ie conduc, ob 
ținerea de producții agricole mari și constante, sporirea con
tinuă a numărului de animale și a productivității lor, vînza 
rea către stat a unor însemnate cantități de produse agricole, 
Consiliul de Stat a conferit prin Decret titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste din Republica, Populară Romînă" și medalia de 
aur „Secera și Ciocanul", tovarășilor:

Ion Stanciu, președintele G.A.C. „16 februarie 1933" din co
muna Baba Ana, regiunea Piei ești;

Mihai Bîrliga, președintele G.A.C. din satul Roma, regia 
nea Suceava;

Gheorghe Goina, președintele G.A.C. „Viață Nouă" din co
muna Sîntana, regiunea Crișana;

Ion Negoiță, președintele G.A.C. „11 iunie" dbi comuna Pe- 
chea. regiunea Galați;

Nicolae Andrei, președintele G.A.C. 'din comuna Gheorghe 
Lazăr. regiunea București;

Petre Draciuc, președintele G.A.C. din satul potolești, co
muna Erbiceni, regiunea Iași,

Ședința de duminică dimineața 
a sesiunii extraordinare 

a Marii Adunări Naționale

Pentru muncă devotată și rezultate deosebite obținute in 
dezvoltarea multilaterală a gospodăriilor agricole de stat pd 
cară le conduc, sporirea producției agricole vegetale și ani
male, reducerea continuă a prețului de cost, realizarea de be
neficii însemnate și livrarea de cantități importante de pro
duse agroălimentare peste plan, a fost conferit titlul de Erou 
al Muncii Socialiste din Republica Populară Romînă și me
dalia de aur „Secera și Ciocanul" tovarășilor:

Dumitru Dumitru, directorul G.A.S. Pietroi», regiunea Bu
curești;

Nicolae Dogaru, directorul G.A.S. Gearmata. regiunea Ba
nat:

Emerich Szabo, directorul G.A.S. Valea lui Mihai, regiu
nea Crișana.

☆ ' , ☆

Pentru muncă devotată și rezultatele deosebite obținute in 
folosirea mașinilor și utilajelor agricole, creșterea producției 
și ridicarea continuă a productivității muncii, reducerea pre
țului de cost, pentru calitatea lucrărilor efectuate și contri
buție la obținerea de recolte sporite, a fost conferit titlul dd 
„Erou al Muneii Socialiste din Republica’ Populară Romînă" 
și medalia de aur „Secera și Oiocariul" tovarășilor:

loan Delcea, directorul S.M.T. Cîrcea, regiunea Oltenia;
Gheorghe Ene, șef de brigadă la S,M.T. Ralaciu, regiunea 

București.

Conferirea orcîinulai „Steaua
Republicii Populare Romîne" clasa I unor regiuni

Pentru încheierea colectivizării agriculturii și rezultatele 
obținute în Consolidarea economico-organizațorică a gospodă
riilor agricole colective, pentru obținerea de producții agricole 
sporite, creșterea efectivelor de animale și a productivității 
lor, pentru contribuția de seamă la fondul central de pro
duse agroalimentare, a fost conferit prin Decret al Consiliu
lui de Stat ordinul „Steaua Republicii Populare Romîhe" clasa 
I următoarelor regiuni: Argeș, Bacău, Brașov, Crișana, Ițtfi, 
Maramureș, Mureș-Autonomă Maghiară, Oltenia; Ploiești, Su
ceava.

(Continuare in pag. 2-a)
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nare a Marii Adunări Naționale 
a R-P. Romîne

In discuția generală asupra ce
lor două puncte, de pe ordinea de 
zi a sesiunii — Raportul cu pri
vire- la încheierea colectivizării și 
reorganizării conducerii agricultu
rii, prezentat de tovarășul Gheor
ghe. Gheorghiu-Dej -Și proiectul, de 
•lege cu privire la înființarea Con
siliului Superior ăl Agriculturii și 
a consiliilor agricole regionale și 
raionale — au- luat cuvântul: 
Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic și secretar ■ al , C.C. al 
P.M.R., 'deputatul- Gheorghe Ne- 
cula, prim-secretar al Comitetu
lui rfegional București al P.M.R.; 
deputatul acad. Gheorghe Căli- 
nescu, deputatul Iosif Uglar, prim" 
secretar al Cqpaitetului regional 
Maramureș al P.M.R., Alexandru 
Drăghici, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R.,’ vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
deputatul Ene Țurcanu, prim-se- 
cretar al Co.mitetului regional Su
ceava al P.M.R., acad. Tudor Ar- 
ghezi, președintele de onoare al 
Uniunii Scriitorilor, deputatul Ște
fan Bdboș, . președintele Sfatului 
popular al regiunii Bacău, Leonte 
Răutu, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. ăl P.M.R.

Lucrările sesiunii _ mntînuă
. (Agerpres)



STEAGUL ROȘU

Lucrările sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale Cuvintul tovarășului tFlil

Tovarăși deputațl, tovarăși 
invitați,

Marea Adunare Națională a 
Republicii Populare Romine 
Întrunită în sesiune extraor
dinară, dezbate rezultatele și 
sarcinile izvorîte din încheie^ 
rea procesului de colectivizare 
a agriculturii, una din cele 
mai însemnate realizări obți
nute de poporul nostru sub 
conducerea încercată a Parti
dului Muncitoresc Romîn.

La baza dezbaterilor Marii 
Adunări Naționale stă rapor
tul prezentat de primul secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 
itl Republicii Populare Romi
ne, tovarășul Gheorghiu-Dej.

încheierea colectivizării a- 
griculturii, eveniment de co- 
vîrșitoare însemnătate politică 
și economică în viața poporu
lui nostru, a lărgit cadrul a- 
cestei sesiuni a Marii Adunări 
Naționale.

La dezbateri participă pre
ședinții tuturor gospodăriilor 
agricole colective din țară, di
rectorii gospodăriilor agrico
le de stat, reprezentanții 
clasei muncitoare din fabrici, 
uzine și șantiere, reprezentanții 
intelectualității noastre.

Colectivizarea agriculturii a 
soluționat una din cele mai 
grele și mai complexe proble
me ale revoluției socialiste.

Proprietatea socialistă asu
pra mijloacelor de producție 
s-a statornicit ca bază de ne
clintit a orînduirii socialiste în 
toate ramurile economiei na
ționale.

Aceasta reprezintă o mare 
Victorie a partidului nostru, a 
clasei muncitoare, a țărănimii 
muncitoare, a întregului nostru 
popor.

Pentru a ajunge la această 
victorie partidul nostru s-a 
călăuzit neabătut de învăță
tura marxist-leninistă, -el a 
păziț ca lumina ochilor șl a 
întărit zi de zi alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, principiu condu
cător în întreaga sa activitate.

Partidul nostru a arătat 
limpede că drumul spre o via
ță de bunăstare, cultură și ci
vilizație a milioanelor de ță- 
rani săraci și mijlocași și a 
familiilor lor nu este și nu 
poate fi altul decît drumul 
marii agriculturi socialiste, 
drumul gospodăriilor colective.

Planul înfăptuirii transfor
mării socialiste a statului a 
fost trasat de Istorica plenară 
a Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn din 
martie 1949.

De la această dată, zi de zl 
prin muncă stăruitoare, plină 

■ de răbdare, învingînd greutăți, 
i partidul a mobilizat în jurul 
său măsele largi de oameni 
ai muncii, a creat baza tehni- 
că-materlală necesară marii 
producții agricole socialiste; a 
asigurat pregătirea de cadre 
pentru organizarea și condu
cerea unităților agricole; a des
fășurat o temeinică muncă or
ganizatorică și politică în rfn- 
dul țărănimii muncitoare pen
tru a o convinge de superio
ritatea gospodăriei agricole co
lective și i-a ușurat calea spre 
trecerea de Ia mica gospodărie 
individuală Ia marea gospodă
rie socialistă.

In procesul de lămurire și 
Îndrumare a maselor de țărani 
spre gospodăria agricolă co
lectivă, partidul a aplicat nea
bătut principiul leninist al co
interesării materiale și al res
pectării cu strictețe a liberului 
consimtămînt.

In cei 13 ani care au trecut 
de la Plenara din 1949, Comi
tetul Centrăl al' Partidului 
Muncitoresc Romîn, pentru a 
asigura verificarea continuă a 
justeței liniei sale politice și 
a măsurilor organizatorice, a 
convocat periodic consfătuiri 
cu reprezentanții țără'niml! 
muncitoare.

Grija pwtni aplicarea con
secventă a învățăturii marxist- 
leniniste în făurirea socialls ■ 
mulul la sate, preocuparea 
stăruitoare și atentă la fiecare 

fază a acestui proces complex, 
Înlăturarea fără întîrzlere a în
cercărilor de deviere de la li
nia fermă a partidului, toate 
acestea au dus la încheierea 
cu succes a colectivizării agri
culturii, fără grabă, dar și fără 
pierderi.

Aceasta constituie un merit 
de seamă al Comitetului nos
tru Central, al Biroului său Po
litic și personal al tovarășului 
Gheorghiu-Dej.

Lucrările Consfătuirii pe ța
ră a țăranilor colectiviști din 
decembrie 1961 au demonstrat 
succesele remarcabile obținute 
de agricultura noastră socia
listă.

S-a întărit cu acest prilej și 
mai mult convingerea că sînt 
date toate condițiile pentru 
ca sarcinile stabilite de Con
gresul al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn. privind 
încheierea colectivizării agri
culturii, să fie înfăptuite îna
inte de termen.

Chemarea lansată de Con 
sfă+ulre a fost urmată cu în
credere și entuziasm de în
treaga țărănime muncitoare.

Socialismul a învins la sate
In întreaga activitate desfă

șurată de partid pentru orga
nizarea și îndrumarea țărăni
mii spre a înțelege superiori
tatea orînduirii noi, unul din 
factorii de seamă în formarea 
conștiinței socialiste l-a con
stituit ridicarea nivelului cul
tural ăl maselor țărănești.

Vorbind despre importanța 
acestui factor. Lenin spunea : 
„...fără lichidarea completă a 
analfabetismului... fără ca 
populația să învețe într-o mă
sură suficientă să folosească 
cărțile... nu ne vom putea a- 
tinge scopul../'.

Raportul prezentat de tova
rășul Gheorghiu-Dej arată cită 
importanță a acordat și acordă 
partidul acestei probleme.

In anii puterii populare în- 
vățămintul și cultura au pă
truns adine in viața satului, 
devenind bunuri de fiecare zi 
ale țărănimii.

Satul nostru de azi, cu ță
rani liberi și luminați nu are 
nimic din înfățișarea satului 
din trecut, a cărui imagine a 
dispărut pentru totdeauna.

In anul 1933, după statistica 
oficială a vremii, peste un mi
lion de copii de vîrstă școlară 
erau în afara școlii, îngroșînd 
numărul neștiutorilor de car
te, în timp ce 7000 de învăță
tori erau șomeri.

In ceea ce privește numărul 
gimnazillor — comparabile ca 
grad de învățămînt cu școala 
actuală de 7 (8) ani — în a- 
nul 1938 erau in întreaga țară 
doar 770 de unități, în timp ce 
astăzi numai la sate există 
6.250 de astfel de școli, de pes
te 8 ori mai multe.

Invățămîntul de cultură ge
nerală la sate școlarizează as
tăzi aproape 2 milioane de e- 
levi în toate unitățile școlare, 
care sînt încadrate cu peste 
80.000 de învățători șl profe
sori.

in anii puterii populare 
școala de 7 ani de la sate a 
dat circa 1 milion de absol
venți.

Peste 17.500 studenți prove- 
niți de la sate se află astăzi 
în institutele noastre de învă- 
țămînt superior.

in anii puterii populare In
stitutele de învățămînt supe
rior au dat peste 33.000 ingi
neri, medici, profesori șl alți 
specialiști de înălță calificare, 
fii de țărani muncitori.

Pentru trebuințele învăță- 
mîntului de toate gradele sta
tul de democrație populară a 
afectat în ultimii 10 ani a- 
proape 34 miliarde de lei.

TOVARĂȘI,
Sarcinile care stau în fața 

agriculturii, acum după înche
ierea colectivizării, sînt deose
bit de importante. Pentru re
zolvarea lor cu succes, Comi
tetul Central ăl Partidului 
Muncitoresc Romîn a elaborat 
un complex de măsuri, pre
zentate în raport.

Reorganizarea conducerii a- 
griculturii prin înființarea Con

siliului Superior al Agricultu
rii, a consiliilor agricole regio
nale și raionale, ocupă un loc 
central în cadrul acestor mă
suri.

Principiul leninist al condu
cerii colective își găsește ast
fel deplină aplicare, asigurînd 
o îndrumare competentă și o- 
perativă a întregii economii a- 
gricole.

In raport se subliniază însem
nătatea pregătirii temeinice, 
nu numai de ingineri, tehni
cieni și specialiști necesari a- 
griculturii, ci în aceeași măsură 
a întregii țărănimi.

Concepția aceasta a condu
cerii partidului nostru stă la 
baza unui întreg sistem de pre
gătire, sistem care cuprinde 
toate treptele învățămîntului 
agricol.

Astfel, pentru ca tineretul 
sătesc, viitorii colectiviști să-și 
însușească o pregătire agroteh
nică cit mai bțină, în școala 
generală de 8 ani de la sate 
se va studia în mod sistematic 
„agricultura" ca obiect princi
pal de învățămînt, eșalonat pe 
4 ani de studiu (clasele V— 
ѴТП).

Ir. cadrul acestei discipline 
elevii vor primi cunoștințe teo
retice șl practice despre sol șl 
agrotehnică, îngrășăminte și 
folosirea lor rațională, cultura 
cerealelor, legumicultura, hor
ticultura. protecția plantelor, 
creșterea animalelor, cunoș
tințe despre mașini agricole șl 
despre organizarea producției 
agricole.

însemnătatea acestei măsuri 
este evidentă dacă avem Iu 
vedere faptul că pînă în a- 
nul 1965 vor absolvi școala ge
nerală de 8 ani de la sate șî 
își vor fi însușit aceste cunoș
tințe agricole circa 1 milion de 
elevi.

Pentru o bună deservire a 
mașinilor și utilajului cu card 
agricultura va fi considerabil1 
dotată în viitorii ani, se pre
vede ca pînă în 1970 să se a 
jungă la un număr de peste 
150.000 mecanici agricoli prin 
pregătirea în școli profesionale 
cu durată de 3 ani, cît și a 
unul număr de peste 4000 
maiștri mecanici agricoli prin 
pregătirea în școli tehnice de 
maiștri cu durata de 3 ani.

Un loc deosebit de impor
tant în sistemul de invăță- 
mînt preconizat, îl ocupă șco
lile tehnice cu durata de 4 
ani, care urmează să pregă
tească tehnicieni : agronomi, 
horticultori, veterinari și con
tabili agricoli.

In aceste școli vor fi primiți 
absolvenți ai școlilor de 7 an! 
(8) ani din mediul sătesc. Pla
nurile și programele de învă 
țămînt vor cuprinde volumul 
de cunoștințe necesare unei 
pregătiri temeinice, pentru ca 
absolvenții acestor școli să 
poată îndeplini în bune condi
ții funcția de ajutoare directe’ 
ale inginerilor agronomi, hor
ticultori și ale medicilor ve
terinari. Pentru însușirea cu
noștințelor de organizare șl 
conducere a muncilor agrico
le, ultimul an de școală este 
destinat exclusiv practicii in 
producție.

Este o sarcină de seamă a 
Consiliului Superior al Agri
culturii șl Ministerului invă- 
țămîntului să treacă nelntir- 
ziat la organizarea acestei ra
muri noi de învățămîni, la în
tocmirea planurilor și progra
melor de învățămînt pentru a- 
nul școlar 1962—1963, ținînd 
seama că pînă In anul 1970 să 
se ajungă la un număr de 
50.000 de tehnicieni agricoli.

Dezvoltarea agriculturii so
cialiste pe baza celor mai mo
derne mijloace tehnice recla
mă un număr însemnat de 
specialiști de înaltă calificare 
tehnică șl științifică.

Pentru aceste motive rapor
tul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, acor
dă pregătirii cadrelor agrono
mice cu studii superioare o 
deosebită atenție.

Spre deosebire de sistemul 
de învățămînt de pînă acum 
in care toți specialiștii cu ca
lificare superioară necesari a- 

griculturil erau pregătiți In 
institutele agronomice ale Mi
nisterului Agriculturii, siste
mul elaborat de conducerea 
partidului nostru preconizează :

— Intîi: trecerea întregului 
învățămînt superior agricol în 
cadrul sistemului unitar al Mi
nisterului învățămîntului;

— al doilea : durata unică 
de învățămînt de 5 ani pen
tru toate specialitățile:

— al treilea : stabilirea spe 
cialităților la ingineri agro 
nomi, ingineri horticoli, me
dici veterinari, ingineri meca
nici agricoli și ingineri hidro
tehnicieni;

— al patrulea: pregătirea 
inginerilor agronomi, a ingi 
nerilor horticoli șl a medicilor 
veterinari în institute agrono
mice, iar a inginerilor meca 
nici agricoli și a inginerilor 
hidrotehnicieni în institutele 
politehnice, respectiv de con
strucții; pregătirea cadrelor de 
economiști necesari agriculturii 
se va face la institutul de ști
ințe economice;

1— al cincilea : pregătirea 
practică in unități agricole de 
producție și stațiuni ’ experi
mentale, organizată în funcție 
de calendarul muncilor agri
cole pentru a da studenților 
posibilitatea să cunoască toa
te'fazele procesului de pro
ducție.

In vederea realizării acestor 
îndrumări urmează să fie in
stituită de îndată o comisie 
formată din profesori univer
sitari, cercetători, ingineri și
— ---------------- e-----------------
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Conferirea „Ordinului Muncii" clasa I unor gospodării 
agricole de sfat, stațiuni de mașini și tractoare 

și gospodării agricole colective
Pentru rezultatele deosebite obținute, an de an, în spori

rea producției de cereale Ia hectar, în creșterea efectivelor de 
animale și a productivității lor,In livrarea de cantități impor
tante de produse agroalimentare la fondul central și în reali
zarea de beneficii peste pîan; pentru contribuția însemnată 
la mărirea producției în gospodăriile agricole colective din 
raza lor de activitate, pentru indicii înalț! obținuți în folosi
rea mașinilor și utilajelor agricole, pentru realizarea de* lu
crări de bună calitate și la prețuri de cost reduse; pentru re
zultatele deosebite obținute în dezvoltarea și întărirea pro
prietății obștești, în creșterea producției de cereale, a efecti
velor de animale și a productivității lor, pentru vînzarea că
tre stat a însemnate cantități de produse agricole, mai mul
tor gospodării agricole de stat, stațiuni de mașini și tractoare 
și gospodării agricole colective, între care Gospodăria agricolă 
colectivă din satul Pricaz, regiunea Hunedoara, li s-a conferit 
„Ordinul Muncii" clasa I.

Conferirea „Ordinului Muncii" clasa I
Pentru merite deosebite în munca de colectivizare a agri

culturii și întărirea economico-organizatorieă a gospodăriilor 
agricole colective a fost conferit prin Decret al Consiliului de 
Stat „Ordinul Muncii" clasa I tovarășilor: Ștefan Matei, 
Gheorghe Roșu, Nicolae March! an, Victor Bolojan, Virgil Ca- 
zacu, Iosif Uglar, Iosif Bahc, Constantin Drăgan, Dumitru 
Balalia, Ene Turcanu, Constantin Sandu. Ștefan Boboș, Ion 
Mărcuș, Traian Gîrbă, Constantin Nistor, Gheorghe Pop, Du
mitru Puni, Ion Predescu, Gheorghe Stan, Emil Bobu. Petre 
Lupu, Vaslle Patilineț; Ilie Verdeț, Cornel Onescu, Paul Nicu- 
lescu-Mlzll, Teodor Marinescu.

-----------------O----------------

Recunoștință fierbinte partidului
In aceste zile, ând în Capitala 

patriei noastre au loc lucrările 
sesiunii extraordinare a Marii A- 
dunării Naționale, gindurile pline 
de recunoștință ale studenților Ins
titutului de mine din Petroșani se 
îndreaptă către Partidul Muncito
resc Romîn, gloriosul conducător 
al poporului nostru, sub steagul 
căruia, oamenii muncii de la orașe 
și sate desăvîrșesc' construirea so
cialismului și pășesc cu hotărîre 
spre un viitor luminos.

In patria noastră, prin încheie
rea colectivizării agriculturii, a 
învins definitiv socialismul. Aceas
tă victorie — consemnată de se
siunea extraordinară a Marii A- 
dunări Naționale — ne umple ini
mile de bucurie. Ea demonstrează 
justețea politicii partidului nostru, 
încrederea cu care clasa muncitoa

tehnicieni din producție care 
sub conducerea Ministerului 
învățămîntului să reexamineze 
și să îmbunătățească planu
rile și programele de xnvăță- 
mînt, modul de organizare a 
pregătirii teoretice șl practice 
în producție.

De asemenea, urmează a fi 
elaborat un plan de perspec
tivă pentru înzestrarea labo
ratoarelor, precum și un plan 
de amplasare a construcțiilor 
pentru învățămînt în apropie
rea unităților de producție a- 
gricolă.

Cadrele noastre didactice, 
specialiștii din domeniul agri
culturii, tineretul nostru stu
dios, sînt chemați să-și pună1 
toată priceperea și dragostea 
lor pentru a da agriculturii 
noi contingente de muncitori, 
tehnicieni șl ingineri cît mal 
temeinic pregătiți.

Nu încape îndoială că apli- 
cînd cu pricepere și stăruință 
îndrumările Comitetului Cen
tral al Partidului Muncito
resc Romîn cît șî hotărîrile ce 
vor fi luate de Marea Adunare 
Națională, vom asigura o bună 
soluționare a problemelor ca
re stau în fața agriculturii 
noastre socialiste în etapa In 
care ea a Intrat.

In acest spirit sînt convins 
că angajamentul ferm al aa- 
menllor de știintă. al profeso
rilor și al învățătorilor, de a 
aduce la îndenlinire întocmai 
aceste îndrumări și hotărî^ nu 
va îi dezmințit.

(Cuvîntarea a fost subliniată 
cu puternice aplauze).

re, țărănimea muncitoare și inie-' 
lectualitatea pășesc pe calea ară
tată de partid, pe calea socialis
mului. Această victorie deschide 
noi perspective dezvoltării forțe
lor de producție în agricultură si 
ridicării continue a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Noi, studenții Institutului de 
mine din Petroșani, fii de mun
citori, țărani colectiviști, de in
telectuali, sintem hotârîți să în
vățăm cu și mai multă sîrguintă, 
să ne pregătim temeinic, să de
venim cadre de nădejde pentru \ 
economia noastră înfloritoare, spre 
a putea contribui din plin la mă
reața operă de desăvîrșire a cons
trucției socialiste în patria noas
tră.

VASILE DRAGAN
student anul III mine I.M.P. .



a Marii Adunări Naționale □ Cuvlntul tovarășului N1EOLAE CEAUȘESCU
, TOVARĂȘI,

In aceste zile de primăvară, 
cînd parcă și natura este în 
sărbătoare, privirile întregului 
popor romîn sînt .ațintite spre 
capitala patriei noastre, unde 
se desfășoară lucrările sesiu
nii extraordinare a Marii A- 
dunări Naționale consacrate în
cheierii colectivizării agricul
turii.

In raportul prezentat sesiu
nii de tovarășul Gheorghiu- 
Dej se face un cuprinzător bi
lanț al strălucitelor victorii de 
însemnătate istorică obținute 
de poporul romîn pe drumul 
construirii depline a soclalis 
mulul In patria noastră. Ra
portul face o analiză profun
dă. marxist-leninistă, a condi
țiilor In care s-a desfășurat 
munca pentru construirea so
cialismului la sate, relevă suc
cesele însemnate obținute In 
dezvoltarea agriculturii și tra
sează sarcinile pentru conso
lidarea realizărilor dobîndite. 
creșterea continuă a produc
ției agricole, îmbunătățirea 
conducerii agriculturii, asigu
rarea cu cadre necesare de 
specialiști, pentru întărirea e- 
conomico-organlzatorică a gos
podăriilor agricole colective.

Tn anii care au trecut de la 
eliberarea de sub jugul fascist, 
țara noastră a parcurs o În
treagă epocă istorică; a fost 
lichidată pentru totdeauna ex
ploatarea omului de către om, 
ău triumfat pe deplin relațiile 
**e producție socialiste în eco
nomia națională.

Ca urmare a politicii parti
dului de industrializare socia 
listă a țării, în anii regimului 
democrat-popular, au fost 
create noi ramuri industriale, 
s-a dezvoltat puternic indus
tria grea cu pivotul ei — in
dustria constructoare de ma- 

- Sinî.- ' ...
Se schimbă văzînd cu ochii 

Înfățișarea patriei. Pe harta 
tării au apărut uzine și fabrici 
noi. înzestrate cu mașini șiu- 
tiia.i modern, care asigură 
creșterea continuă a produc
ției industriale, dezvoltarea 
armonioasă a întregii economii 
naționale.

O mare amploare au luat 
construcțiile de locuințe și de 
așezăminte social-culturale, 
care fac ca orașele noastre să 
fie tot mai frumoase și să a 
sisure condiții de viață din ce 
In ce mal bune pentru oame
nii muncii.

țv Tirmînd cu încredere drumul 
arătat de partid, peste 3.200.000 
familii țărănești s-au unit in 
puternice gospodării colective: 
In locul gospodăriilor țără
nești mici S-au format mari 
gospodării colective care dau 
posibilitatea folosirii din plin 
'a mijloacelor mecanizate, a- 
pllcării științei și agrotehnicii 
înaintate, asigură creșterea 
continuă a producției agricole 
și crearea unui belșug de pro
duse agroalimentare.

Partidul nostru a considerat 
transformarea socialistă a a- 
griculturii drept una din cele 
mai importante sarcini ale re
voluției socialiste, a cărei re
zolvare constituie o condiție 
obligatorie pentru victoria de
plină a socialismului.

Urmînd neabătut învățătura 
marxist-leninistă și apllclnd-o 
In mod creator Ia condițiile 
concrete ale țării noastre, 
partidul a elaborat linia sa 
politică, formele de organiza
re și metodele de muncă, co
respunzătoare sarcinilor fiecă
rei etape de dezvoltare.

Trebuie subliniată importan
ța deosebită pe care a avut-o 
Istorica Plenară a C.C. al P.M.R. 
din 3—5 martie 1949. Raportul 
tovarășului Gheorghiu-Dej 1з 
această plenară a făcut o ana
liză științifică, marxist-leninis
tă, a transformărilor revolu - 
țlonare care au avut loc în 
țara noastră și a trasat dru

mul pentru transformarea so
cialistă a satelor.

Iată cum se definea in raport 
politica partidului la sate:

„Partidul Muncitoresc Romîn 
Iși pune ca sarcină să ducă o 
astfel de politică la sate, să a- 
plice astfel de măsuri practi 
ce, Incît să apere țărănimea 
muncitoare de ruinarea sălba
tică și de exploatarea barbară 
din partea chiaburilor și a că 
mătarllor de tot soiul, pregă
tind treptat condițiile în vede 
rea trecerii țărănimii la socia
lism.

In acest scop, partidul va 
căuta :

— să limiteze chlaburimea șl 
să pregătească condițiile des
ființării treptate a exploatării 
omului de către om la sate:

— să interzică vlnzarea, cum
părarea și arendarea pămîntu- 
Iui, spre a feri țărănimea să
racă șl mijlocașă de primejdia 
de a pierde pămlntul;

— să dezvolte toate modu
rile de cooperație în agricul
tură;

— să contribuie la mecani
zarea și electrificarea tot mai 
largă a gospodăriei agricole cu 
ajutorul S.M.T. șl a mijloace
lor proprii ale cooperativelor;

— să dea un larg ajutor fi
nanciar cooperativelor, prin 
credite ieftine și ajutor țără
nimii muncitoare.

Dezvoltarea gospodăriilor a- 
gricole colective, extinderea 
numărului lor, nu va putea șl 
nu trebuie să aibă loc decît :

— pe măsura creșterii indus
triei socialiste, capabilă să în
zestreze agricultura socialistă 
cu mașini agricole perfecțio
nate;

— pe măsura formării cadre
lor de agronomi, capabili să 
conducă agricultura unei ase
menea gospodării colective, și

— pe măsura creșteri con
științei maselor largi ale țără
nimii muncitoare asupra supe
riorității și necesității gospo
dăriei agricole colective".

Cei 13 ani care au trecut de 
la Plenară au confirmat pe de
plin justețea acestor prevederi. 
Acest document de mare im
portanță teoretică și practică 
Iși păstrează și astăzi întrea
ga sa valabilitate.

Viața a arătat cît de justă 
a fost orientarea partidului 
nostru de a porni de la for
mele simple de cooperare în 
producția agricolă. întovărăși
rile au constituit o adevărată 
școală de educare, de obișnui- 
re a țărănimii cu munca în 
comun și a ușurat mult trece
rea ei în masă spre gospodăriile 
colective.

Acum ne dăm și mai bine 
seama cît de dăunătoare a fost 
poziția grupului antipartinic 
care a sabotat timp de ani de 
zile constituirea întovărășiri
lor agricole și cît de criminală 
a fost acțiunea lor provocatoa
re față de țărănimea munci
toare. încălcarea legalității 
populare, arestarea din ordinul 
lor a mii de țărani și trimite
rea lor în judecată, au adus 
mari prejudicii alianței cu ță
rănimea muncitoare, precum șl 
muncii de cooperativizare a a- 
griculturii.

Demascarea deviat orilor șl 
măsurile luate de partid pen
tru înlăturarea urmărilor poli
ticii lor au dus la creșterea 
încrederii țărănimii în partid, 
care s-a convins că acțiunea 
acestor deviatori era străină șl 
dușmănoasă liniei partidului.

In toată perioada transfor
mării socialiste a agriculturii, 
Comitetul Central al Partidu
lui, Biroul Politic au vegheat 
la aplicarea în practică a li
niei politice stabilite de Ple
nara din martie 1949, s-au 
preocupat în mod sistematic 
de dezvoltarea continuă a a- 
griculturii. Măsurile adoptate 
de recenta plenară a Comite
tului Central, corespunzătoare 
noii etape de dezvoltare, re

prezintă un exemplu grăitor 
al grijii permanente pe care 
o acordă agriculturii, condu
cerea partidului nostru, în frun 
te cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Transformarea socialistă a 
agriculturii s-a făcut treptat, 
pe măsura creării condițiilor 
materiale necesare și a convin
gerii țărănimii de a trece pe 
calea socialismului. Putem spu
ne, referindu-ne la cunoscuta 
teză a lui Engels, că țărănimea 
din țara noastră s-a convins 
realmente, muncind pe pete
cul el de pămînt șl văzînd re
zultatele obținute de gospodă
riile colective fruntașe, că nu
mai marea gospodărie socialis
tă poate asigura creșterea pro
ducției agricole și ridicarea bu
năstării sale, și de aceea a pă
șit în masă pe drumul arătat 
de partid — drumul agricul 
turli socialiste.

Statul democrat-popular a 
acordat gospodăriilor colective 
un ajutor prețios, permanent, 
cu tractoare și mașini agricole, 
credite, semințe selecționate, 
material săditor, le-a sprijinit 
prin trimiterea de cadre de 
specialiști, care au adus un a- 
Port însemnat la creșterea pro
ducției agricole vegetale și a- 
nlmale.

In încheierea colectivizării 
agriculturii un rol deosebit de 
important a avut vasta muncă1 
Politică și organizatorică dusă 
de organele și organizațiile de 
partid. Activitatea multilate
rală, plină de abnegație des
fășurată de activul de partid, 
de toți comuniștii de la sate a 
contribuit la creșterea autori
tății organizațiilor de partid, 
a îmbogățit experiența lor în 
organizarea și mobilizarea ță
rănimii la înfăDtuirea sarcini
lor puse de partid : a întărit și 
mai mult legăturile partidului 
cu masele. ,

In lupta pentru construirea 
socialismului s-a ridicat pe o 
treaptă mai înaltă, s-a fimen- 
tat și mai mult alianța frățeas
că dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, baza de 
neclintit a regimului nostru 
democrat-popular.

Aplicarea consecventă a po
liticii de îngrădire și eliminare 
treptată a chiaburimii a dus la 
scăderea puterii ei economice, 
la limitarea continuă a posibi
lităților ei de exploatare. A- 
ceasta a permis ca în martie 
1959, cînd sectorul socialist al 
agriculturii devenise prepon
derent, cuprinzînd peste 60 la 
sută din suprafața agricolă h 
tării, să se ia măsuri pentru 
desființarea oricăror forme de 
exploatare a omului de către 
om în agricultură. Prin aceste 
măsuri a fost lichidată ultima 
clasă exploatatoare, s-a pus 
capăt pentru totdeauna ex
ploatării omului de către om 
In țara noastră.

Modul în care partidul nos
tru a rezolvat problema lichi
dării chiaburimii ca clasă, con
stituie un exemplu de aplicare 
creatoare, la condițiile concrete 
ale țării noastre, ă marXism- 
leninismului.

Merită subliniat faptul că, In 
țara noastră, In procesul colec
tivizării a avut loc o creștere 
continuă a producției agricole 
de cereale, floarea-soarelul, 
sfeclă de zahăr, și alte culturi, 
au sporit numărul de animale 
și producția de carne, lapte, 
lînă, ouă, ceea ce a asigurat 
satisfacerea cerințelor creseînde 
de consum ale populației și a 
industriei cu materii prime. 
Experiența țării noastre de
monstrează că în perioada 
transformării socialiste a a- 
griculturii nu trebuie să aibă 
loc neapărat o scădere a pro
ducției agricole, ci, dimpotri
vă. aplicînd consecvent princi
piul leninist al cointeresării 
materiale a țărănimii și dez- 
voltînd baza tehnico-materială 
a agriculturii, Se poate asigu
ra în această perioadă crește

rea sistematică a producției a- 
gricole.

Putem spune, tovarăși, că 
felul cum s-a rezolvat la noi 
problema transformării socia
liste a agriculturii, faptul că 
paralel cu colectivizarea agri
culturii a avut loc o creșten- 
continuă a producției agricole 
vegetale și animale, constituie 
un aport al partidului nostru 
la îmbogățirea practicii con 
strucțiel socialiste la sate, a 
tezaurului învățăturii marxist- 
leninlste.

TOVARĂȘI,
Raportul prezentat de tova

rășul Gheorghiu-Dej cuprinde 
un întreg program de măsuri 
hotărîte la Plenara С. C. al 
P. M. R. din 23—25 aprilie 
menite să asigure realizarea 
marilor sarcini trasate de Con
gresul al ПІ-Іеа al partidului 
cu privire la sporirea produc
ției agricole, la întărirea gos
podăriilor agricole colective.

îndeplinirea măsurilor adop
tate la plenară impune 
îmbunătățirea continuă a 
muncii organizatorice, a stilu
lui și metodelor de muncă ale 
organelor și organizațiilor de 
partid, ale organelor de stat 
si economice.

Organele de partid regionale 
șl raionale vor trebui să asi
gure îndrumarea permanentă a 
activității consiliilor agricole, 
să vegheze ca din ele să facă 
parte cele mai capabile și ta
lentate cadre de ingineri agro
nomi, mecanici, zootehnicieni, 
medici veterinari etc., oamenii 
cu experiență în organizarea 
și conducerea producției agri
cole, dornici să-și pună toate 
forțele în slujba ridicării con
tinue a agriculturii.

Așa cum s-a subliniat în re
centa Plenară a C.C. în fața 
organizațiilor de partid de la 
sate stau noi sarcini de mare 
răspundere. Ele au datoria să 
ridice pe o treaptă mai înaltă 
întreaga muncă organizatorică 
și politico-educativă, punînd 
în centrul ei întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospo
dăriilor agricole colective, spo
rirea producției agricole, or
ganizarea unei largi întreceri 
socialiste pentru ridicarea tu
turor gospodăriilor colective la 
nivelul celor fruntașe.

Este necesar ca organele și 
organizațiile de partid să mun
cească într-un mod nou, să-și 
îmbunătățească stilul și meto
dele de muncă, centrul între
gii activități de partid să fie 
mutat în gospodăriile agricole 
colective, gospodăriile de stat, 
S.M.T.-uri acolo unde se hotă
răște soarta producției agri
cole. De mare importanță este 
ca cele mai pregătite cadre de 
partid, cu experiență, cunos
cătoare ale problemelor agri
cole, să fie repartizate să mun
cească în agricultură, să acor
de un ajutor permanent orga
nizațiilor de partid și consi
liilor de conducere a G.A.C. în 
îndeplinirea sarcinilor mari ce 
le revin.

Organizațiile de partid, toți 
membrii și candidații de partid 
trebuie să fie in primele rîn- 
duri ale luptei pentru realiza
rea hotărîrilor partidului și 
guvernului privind întărirea și 
consolidarea gospodăriilor a- 
gricole colective, să fie prezenți 
în locurile hotărîtoare ale pro
ducției.

Organele și organizațiile de 
partid trebuie să desfășoare o 
largă muncă de educare a ță
rănimii In spiritul colectivist, 
al patriotismului înflăcărat, al 
dragostei față de munca în co
mun și avutul obștesc, întrea
ga lor activitate să contribuie 
ia formarea trăsăturilor omu
lui nou, constructor conștient 
el societății socialiste.

Plenara C.C. a arătat că 
pentru rezolvarea multiplelor 

sarcini ce se pun in domeniul 
agriculturii, de o mare însem
nătate este îmbunătățirea, con
tinuă a muncii organizațiilor 
de masă și a organelor locale 
ale puterii de stat.

Organizațiile U.T.M. au da
toria să-și ridice necontenit ni
velul activității politico-orga- 
nizatorice’ în vederea creșterii 
influenței lor în masele tine
retului, a mobilizării întregu
lui tineret de la sate spre a 
participa cu toată puterea en
tuziasmului său creator, alături 
de cei vîrstnici, la realizarea 
mărețelor obiective ce ne stau 
in față.

Comitetele regionale, raio
nale și orășenești, organiza
țiile de bază ale partidului au 
datoria să-și îmbunătățească 
munca politică în rlndurile 
maselor de femei, care au un 
rol de seamă în întărirea și 
dezvoltarea gospodăriilor agri
cole colective, în întreaga via
ță obștească a satului.

Ca urmare a reorganizării 
conducerii agriculturii, crește 
rolul și răspunderea sfaturilor; 
populare în conducerea agri
culturii. Ele trebuie să asigure 
îndrumarea permanentă, zi de 
zi a consiliilor agricole» să re
zolve cu competență și la timp 
toate problemele legate de 
dezvoltarea gospodăriilor agri
cole colective, de elaborarea 
planurilor lor de producție și 
îndrumarea economico-imai- 
ciară. să se ocupe de întreaga? 
activitate gospodărească și so- 
cial-culturală din satul colec
tivizat. să perfecționeze ne
contenit metodele și stiluî lor 
de muncă.

Organele și organizațiile de 
partid, sfaturile populare tre
buie să vegheze Ia respectarea’ 
strictă a democrației interne 
a gospodăriei colective, la ți-’ 
nerea cu regularitate a adu
nărilor generale, prezentarea lă 
timp a dărilor de seamă și 
dezbaterea modului cum se1 
realizează sarcinile prevăzutei 
în planul de producție, să asi
gure ca toate problemele eco
nomice și sociale ale gospodă > 
rîei colective să se discute și 
să se rezolve cu participarea1 
activă a masei de colectiviști.

Toți tovarășii сате au luăti 
cuvîntul au vorbit cu îndrep
tățită mîntlrie despre mărețele 
realizări înfăptuite în țară 
noastră; cu toții au subliniat 
Justețea liniei nolitice a parti
dului nostru. Cea mai du sea
mă realizare o reprezintă insă 
succesele obținute în forma
rea si dezvoltarea conștiinței 
socialiste, a omului nou, con
structor al socialismului.

Toate înfăptuirile de pînă 
acum sînt rodul muncii entu
ziaste ă minunatului nostru’ 
ponor ai cărui reprezentanți 
întruniți în cel mai înalt for 
al țării, dezbat cu competență1 
cele mai importante probleme1 
ale dezvoltării agriculturii.

Sesiunea noastră este ceai 
mai grăitoare demonstrație a 
'unității indisolubile între partid 
șî popor.

In aceasta constă principal® 
garanție că sarcinile mari pel 
dare ni le propunem vor fi pd 
deplin realizate.

Mărețele rezultate obținute! 
de partidul nostru în transform 
marea socialistă a sațului, acj 
tivitatea rodnică desfășuratăl 
de organele șl organizațiile de 
partid ne dau deplina convin-’ 
gere că și în, viitor sarcinile 
puse de partid în noua etapă 
de dezvoltare a agriculturii, vor 
fi îndeplinite cu succes.

îndeplinirea lor va duce lă 
întărirea alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea mun
citoare, a unității moral-poli-: 
tice a întregului popor în ju
rul partidului și guvernului -* 
chezășia a noi victorii, în de- 
săvîrșirea construcției socialis
mului și trecerea treptată lai 
comunism.

(Cuvîntarea a fost subliniată 
cu puternice aplauze"). j
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tul. Datorită caracterului lor pla
udit t; de reprezintă în același 
tunp un însemnat sprijin în orga
nizarea gospodărească a producției 
și repartizarea rațională a produ
selor în vederea creșterii continue 
a cantităților vîndute statului, spo
ririi averii obștești și ridicării pe 
această bază a veniturilor în gos 
podăriile colective.

Acest sistem de relații asigură 
gospodăriilor colective o piață de 
desfacere a produselor agricole în 
condiții avantajoase, statul furni- 
lîndu-le totodată atît mijloace de 
producție cit și mijloacele de con
sum necesare dezvoltării lor eco
nomice și ridicării nivelului de trai 
al colectiviștilor.

Pregătindu-se în mod treptat - 
încă din 1953 —- înlocuirea co
telor obligatorii cu relații pe baze 
comerciale, s-a trecut în 1956 la 
desființarea cotelor, sporind con
siderabil volumul contractărilor ca 
instrument principal al relațiilor 
planificate, de schimb, între oraș 
și sat, ca mijloc de stimulare a 
formării și dezvoltării gospodă
riilor agricole colective.

Influența pozitivă a sistemului 
de contractări este viu ilustrată de 
creșterea continuă a cantităților 
de produse livrate întreprinderilor 
producătoare de bunuri de con
sum.

- Un exemplu, concludent îl cons
tituie îndeplinirea hotărîrîlor ple
narei C.C. al P.M.R. din 1958 care 
a prevăzut măsurile de creștere a 
producției de sfeclă de zahăr și 
floarea-soarelui în vederea elimi
nării importului de zahăr și ulei : 
din importatoare, țara noastră a 
devenit exportatoare de zahăr și 
ulei.

Masurile stimulatorii prevăzute 
de plenară au dus la creșterea 
producției de sfeclă de zahăr care 
s-£ dovedit a fi o cultură deose
bit de avantajoasă pentru gospo
dăriile* agricole colective.

Iată cum au evoluat cantitățile 
de sfeclă de zahăr și sumele în
casate din predarea lor de către 
gospodăriile agricole colective:

— în 1958 ele au predat 
315.000 tone, încasînd 157 milioa
ne lei ;

— în 1959, după măsurile luate 
de plenară, 1.346.000 tone, pri
mind 673 milioane lei ;

— în 1961, circa 2 milioane 
tone pentru care au încasat un 
miliard de lei.

In 1962 totalitatea producției 
de sfeclă de zahăr — planificată 
la 2.400.000 tone — va fi livrată 
de gospodăriile agricole colective 
ceea ce le va aduce venituri de 
circa un miliard două sute mi
lioane lei.

Trecerea la folosirea sistemului 
de contractări a stimulat și creș
terea producției de semințe de 
floarea-soarelui atît prin sporirea 
suprafețelor cultivate cît și a pro
ducției la hectar, In perioada ani
lor 1959—1961 producția totală 
de semințe a jsporit cu 75—90 la 
sută față de anul 1958, gospodă
riile colective livrînd în 1961 cir
ca 60 la suta din totalul cantită
ților intrate în fondul central al 
statului.

Au crescut și cantitățile de tu
tun predate de gospodăriile co
lective și implicit veniturile lor. 
Dacă în 1958 ele au vîndut Sta
tului pe bază de contracte 900 
tone tutun, încasînd circa 10 mi
lioane lei, în 1961 au livrat 13 
mii tone tutun încasînd 143 mi
lioane lei. iar în 1962 vor asi
gura întregul necesar, de 32 mii 
tone, îa valoare de peste 350 mi
lioane iei. De asemenea, în 1962. 
gospodăriile agricole colective vor 
asigura în întregime fondul de 
stat la in și cînepă, urmînd a 
primi circa 160 milioane lei — 
față de 67 milioane în 1960.

Creșteri însemnate ale livrări
lor prin contractări se înregistrea
ză și la produse animale. Astfel, 
la lapte intrările totale la fondul 
central au fost în 1961 de 2,2 ori 
mai mari decât în 1955, cele pe 
bază de contract sporind de 2,6 
cri. Producția de carne tăiată a 
fost în 1961 cu 30 la sută mai 
mare decît în 1957, crescând sub
stanțial contitățile conctractate cu 
gospodăriile colective care au fur- 

, nizat animale în valoare de 340 
milioane lei față de 35 milioane 
în 1956.

In mod deosebit au crescut 
livrările totale și pe bază de con
tract la lînă ; în 1961 ele au fost, 
pe total, cu 70 la sută mai mari 
decît în 1955, livrările contrac
tuale fiind de 10 ori mai mari. 
Corespunzător creșterii cantităților 
livrate și mai ales a sorturilor fine 
și semifine, gospodăriile colective 
și-au sporit încasările de la 16 mi
lioane lei în 1956, la 181 milioane 
lei în 1961, urmînd ca în 1962 
ele să atingă cifra de 250 milioa
ne lei.

Contractele au un rol tot mai 
însemnat și în cumpărarea cerea
lelor ; în 1961, pe această cale 
a fost furnizată statului circa o 
treime din totalul intrărilor de ce
reale.

In sistemul contractărilor au 
fost cuprinse și alte numeroase 
produse agricole: cartofi, fructe, 
legume, plante medicinale etc.

Extinderea și folosirea largă a 
contractelor ca metodă, fundamen
tală în relațiile economice cu ță
rănimea s-a .dovedit pe deplin 
justificată, aducînd o însemnată 
contribuție la înfăptuirea politicii 
de transformare socialistă a agri
culturii, la creșterea producției a- 
gricole vegetale și animale.

Acestor măsuri trebuie să li se 
adauge investițiile de 23 miliarde 
lei făcute dp stat în agricultură în 
ultimii 12 ani, creșterea puternică 
a mijloacelor mecanizate de care 
dispun stațiunile de mașini și trac
toare, creditele însemnate acordate 
pentru dezvoltarea fondurilor pro
ductive ale gospodăriilor colecti
ve, asistență tehnică prin cadre 
de specialiști, pentru a avea o ima
gine a complexității măsurilor lua
te și duse la îndeplinire, măsuri 
al căror succes desăvîrșit a con
firmat justețea lor.

TOVARĂȘI,
Victoria relațiilor socialiste la 

sate, condițiile noi, superioare, ca
racteristice unei agriculturi formate 
în mod covîrșitor din mari gospo
dării socialiste — de stat și co
lectiviste — au făcut necesare mă
suri corespunzătoare de ridicare 
la un nivel superior a sistemului 
de conducere și planificare a a- 
griculturii.

Acestor noi condiții le cores
punde programul vast de măsuri 
preconizat de partid, care consti
tuie o dezvoltare și completare ne
cesară a hotărîrilor Congresului al 
III-lea al P.M.R. odată cu înde
plinirea înainte de termen a unei 
sarcini fundamentale prevăzute de 
Congres. Acest program este re
zultatul unei îndelungate munci de 
studiere, de analiză profundă, mul
tilaterală a realităților agriculturii 
noastre, inițiată și condusă direct 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Măsurile propuse corespund în
tru totul sarcinilor actuale ce se 
ridică în domeniul agriculturii, 
peutcu continua întărire economică- 
organizatorică a gospodăriilor agri
cole colective, folosirea cît mai 
eficientă a pământului și a mași
nilor, sporirea randamentelor în 
sectorul vegetal și cel zootehnic, 
■realizarea unui belșug de produse 
agro- alimentare.

De însemnătate excepțională sînt 
propunerile cu privire la reorgani
zarea conducerii agriculturii. în
ființarea Consiliului Superior al 
Agriculturii, a consiliilor agricole 
regionale și raionale, constituie 
corespondentul organizatoric al e- 
tapei actuale de dezvoltare a a~ 
griculturii din ța'ra noastră.

Prin modul de organizare și de 
lucru, Consiliul Superior al Agri
culturii, consiliile agricole regio
nale și 'raionale — în compo
nența cărora vor intra mii de spe
cialiști . dintre cei mai valoroși din 
agricultura noastră, directori ai 
gospodăriilor agricole de stat și ai 
stațiunilor de mașini și tractoare, 
președinți ai gospodăriilor colec
tive și fruntași în producția agri
colă, oameni de știință cu înaltă 
pregătire și experiență, activiști 
de partid și de stat — vor fi le
gate nemijlocit de problemele con
crete ale producției, pe care le 
vor putea rezolva cu competență 
și operativitate.

Astfel se va asigura cea mai 
deplină punere în valoare a posi
bilităților ce le oferă marile gos
podării agricole socialiste, intro
ducerea și extinderea pe scară lar
gă a științei și tehnicii moderne 
în agricultură, practicarea consec
ventă a unei agriculturi intensive, 
cu producție vegetală și animală 
tot mai mare.

Un loc important în activitatea 
Consiliilor agricole trebuie siă-1 
ocupe îndrumarea gospodăriilor 
colective în vederea folosirii cît 
mai judicioase a fondurilor de in
vestiții, orientării lor în primul 
tind spre construcțiile productive 
cele mai necesare.

De mare însemnătate este în a- 
ceastă privință elaborarea unor 
normative și proiecte-tip, diferen
țiate în funcție de condiții geo
grafice, care să asigure utilizarea 
pe scară largă a materialelor lo
cale pentru construirea de graj
duri, crescătorii de animale, sai
vane, depozite ieftine, trainice și 
care să permită în același timp 
introducerea treptată a mecanizării 
muncilor principale.

Sîntem convinși că noile orga - 
ne de conducere ale agriculturii 
vor fi la înălțimea cerințelor și 
așteptărilor, vor îndeplini cu suc
ces sarcinile de mare onoare și 
răspundere încredințate de partid 
și stat.

Dezvoltarea agriculturii socialis
te necesită un număr tot mai mare 
de ingineri agronomi, zootehnicieni, 
mecanizatori, medici veterinari cu 
o înaltă calificare, ridicarea nive
lului de cunoștințe agrozootehnice 
al țărănimii colectiviste.

Problema asigurării cu ' cadrele 
necesare a fost abordată cu ener
gie și profunzime, luîndu-se mă
suri corespunzătoare datorită că
rora. încă în acest an, în fiecare 
gospodărie colectivă va lucra cel 
puțin un specialist cu pregătire 
superioară.

Pe baza programului detailat de 
pregătire a cadrelor, calificate, se 
va ajunge ca în 1970 agricultura 
noastră să atingă un nivel înalt 
de înzestrare cu cadre de specia
litate.

Specialiștilor care lucrează în a- 
gricultură li se creează condiții 
favorabile, stimulatorii care vădesc 
grija și prețuirea ce li se acordă.

La rîndul lor, agronomii, zoo- 
tehnicienii, medicii veterinari au 
datoria să fie reprezentanți demni 
ai științei și tehnicii agricole avan
sate, să -și aducă din plin aportul 
la răspîndirea cunoștințelor agro
zootehnice în rîndul masei largi 
de țărani colectiviști, să fie mi- 
litanți hotărîți și competenți pen
tru obținerea de înalte randamente 
în producția vegetală și animală.

Fără îndoială că, însuflețiți de 
patriotism fierbinte, de dragoste 
pentru meseria pe care o practică, 
ei vor aduce o contribuție însem
nată în consolidarea și dezvoltarea 
gospodăriilor colective, vor cîșt'.ga 
încrederea și stima țăranilor colec
tiviști.

In fața agriculturii noastre so
cialiste se deschid perspective din 
cele mai minunate. Sprijinindu-se 
pe industria noastră în plin avînt, 
pe ajutorul frățesc al clasei mun
citoare, avînd largi posibilități de 
folosire a celor mai noi cuceriri 
ale tehnicii și științei, agricultura 
va da producții tot mai mari și își 

'va spori contribuția la înflorirea 
economiei naționale și creșterea 
nivelului de. trai al poporului.

Politica, de înzestrare tehnică a 
agriculturii va fi continuată cu e- 
nergie, ca o condiție fundamen
tală a avîntului și ridicării ei la 
nivelul sarcinilor de desăvîrșire 
a construcției socialiste.

In noile condiții crește și în
semnătatea politicii de contractări 
ca factor stimulator al dezvoltării 
economice multilaterale, folosirii 
cît mai depline a marilor rezerve 
de care dispun gospodăriile co
lective cît și a posibilităților de 
producție ce le au gospodăriile 
personale ale colectiviștilor.

Un rol tot mai important în 
relațiile cu gospodăriile agricole 
colective revine contractelor de du
rată, încheiate pe perioade de 2—’ 
3 și mai mulți ani.

Politica de contractări a statu
lui stimulează gospodăriile colec
tive în dezvoltarea tuturor ramuri

lor de producție vegetală și ani 
mală, corespunzător condițiilor pe 
do-climatice.

Acordînd în continuare o aten 
ție deosebită producției de cerea
le — ramură hotărîtoare a pro
ducției agricole — sfaturile popu
lare, organele agricole și de con
tractare, conducerile gospodăriilor 
colective trebuie să se preocupe 
permanent de punerea în valoare 
a tuturor posibilităților de creș
tere x a producției legumicole și 
pomi-viticole, de sporirea număru
lui de animale proprietate obșteas- 
aă și realizarea unor indici ridicați 
de producție la carne, lapte, lînă 
și alte produse animaliere.

Agricultura noastră socialistă 
are mari posibilități pentru ca, spo. 
tind în măsură însemnată canti
tățile de produse vegetale și ani
male livrate industriei, să asigure 
Creșterea puternică a producției 
bunurilor de consum alimentare și 
nealimentare necesare unei vieți 
tot mai îmbelșugate la orașe și 
sate.

Stimați tovarăși deputați și in
vitați.

Slujirea intereselor poporului, 
bunăstarea și fericirea sa consti
tuie rațiunea supremă a luptei 
partidului, a întregii activități a 
statului socialist.

Transformările prin care trece 
țara noastră schimbă viața orașe
lor, schimbă viața satelor.

Crește consumul de bunuri ma
teriale, se ridică zeci de mii de 
locuințe, numeroase școli și insti
tute de învățămînt, cinematografe 
și teatre, case de cultură, stadioa
ne, policlinici și case de odihnă. 
Clădim un oraș nou, modern, lu
minos. Pe drumul înnoirilor a por
nit și satul, în care pătrund tot 
mai larg energia electrică, tehni
ca avansată, știința, cultura ; au 
apus pentru totdeauna vremurile 
întunecate ale robiei și asupririi 
burgheao-moșierești, ale mizeriei 

și analfabetismului.
Satul sumbru în care au -trăit 

„Ion“ al lui Liviu Rebreanu sau 
„Moromeții" lui Marin Preda a 
rămas de domeniul amintirilor. Ur
mașii lui Ion și ai b(ătrînului Mo- 
romete muncesc astăzi laolată, ca 
țărani colectiviști, făurindu-și o 
viață nouă, îmbelșugată.

Joi dsmoasîratii in Anglia împotriva reluării' 
experiențelor natleare In aimosferă ie rstre

LONDRA 29 (Agerpres)
La 28 aprilie în orașul Liver

pool — mare centru industrial 
al Angliei — poliția a arestat a- 
proximativ 100 de participant! la 
demonstrația de masă din fața 
clădirii administrației orășenești 
care protestau împotriva reluării 
de către S.U.A. a experiențelor 
nucleare în atmosferă. Demonstra
ția a fost organizată de secția lo

Bandele O.A.S. continuă provocările lor 
sîngeroase împotriva poporului algerian

ALGER 29 (Agerpres)
Bandele O.A.S. continuă pro

vocările lor sîngeroase împotriva 
poporului algerian. La 28 aprilie 
atentatelor ultracolonialiste au că
zut victime 19 morți și 16 răniți. 
Numai la Alger, ca urmare a ce
lor 21 de atentate au murit 14 
persoane iar 15 au fost rănite. Tot 
în cursul zilei de sîmbătă arată 
agenția France Press, au avut loc 
15 explozii la Alger și Cons
tantine.

Fărind bilanțul victimelor aten
tatelor ultracolonialiste între 1 si 
15 aprilie agenția France Presse 
arată că numai la Alger au murit 
164 de persoane, iar alte 269 au 
fost rănite.

Comitetul executiv provizoriu, 
arată agenția France Presse, ți-

In sațul socialist se formează 
o țărănime nouă, cu mentalitate 
și gîndife avansată, din mijlocul 
căreia se ridică eroi ai muncii so
cialiste, președinți de gospodării 
pricepuți, colectiviști fruntași, cu- 
noscuți și onorați în întreaga ța
ră.

Se schimbă și condițiile de viață 
ale colectiviștilor. Locul vechilor 
bordeie și cocioabe este luat de 
case trainice, aspectuoase, lumi
noase. Privind în perspectiva ani
lor ce vin, trebuie să ne gîndim 
încă de pe acum, că satul socia
list tinde ca în mod treptat s* se 
apropie în spațiu așa cum o în
țeleg unii cetățeni care își cons
truiesc case de-a lungul șoselelor 
în apropierea orașelor.

Prin prisma acestei perspective, 
organele de arhitectură, sistemati
zare și construcții ale sfaturilor 
populare, C.S.C.A.S., trebuie să 
studieze problemele dezvoltării de 
viitor a satului și să elaboreze 
proiecte de construcții, schițe-mo- 
del de sistematizare a localităților 
rurale, pe baza cărora să se asi
gure folosirea rațională a teritoriu
lui, aspectul armonios, estetic al 
construcțiilor, confortul locuințelor, 
caracteristice vieții noi, socialiste.

Raportul tov. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej dă un tablou viu, însu- 
flețitor, al perspectivelor minunate 
ce se deschid agriculturii noastre 
socialiste, indică cu claritate sar
cinile ce ne stau în față, căile dc 
înfăptuire a unui nou și puternic 
avînt al agriculturii.

Țin să-mi exprim, ca și tova
rășii care au luat cuvîntul a/jS- 
rior, deplina aprobare față de 
măsurile propuse dezbaterii în se
siunea extraordinară a Marii A- 
dunări Naționale, convingerea că 
strînși uniți în jurul partidului, 
Comitetului său Central în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, clasa muncitoare, țărănimea 
colectivistă, intelectualitatea, desfă
șurând întregul elan, energia și ca-., 
paritatea creatoare ce le sînt ca-' 
racteristice, vot înfăptui cu deplin 
succes noile sarcini cerute de a- 
vîntul general al economiei și cul
turii socialiste din patria noastră. 
(Cuvîntarea a fost subliniată cu 
■puternice aplauze).

cală a ..Mișcării pentru dezarmare 
nucleară". '

După cum anunță agenția Press 
Association, 75 de demonstranți 
arestați de către poliție au com
părut în fața judecății și au fost 
condamnați la amenzi.

In aceeași zi la Cambridge a 
avut loc o demonstrație de masă 
în semn de protest împotriva ex
periențelor nucleare ale S.U.A.

Q---------------

nind seama de situația excepțio
nală care domnește la Alger și 
în deosebi la Oran a hotărîț să 
pună la dispoziția prefectului de 
poliție din Oran un număr de u- 
nități de forțe de poliție și jan
darmerie.

Tot pentru a lupta împotrivă 
O..A.S. . agenția France Presse a- 
rată că la Bab-el-Ouet a fost 
creat un comitet de luptă împo
triva fascismului (C.L.C.F.).

Atentatele ultracolonialiste au 
continuat în cursul zilei de sîm
bătă și în metropolă. O puternică 
încărcătură de plastic a făcut ex
plozie în Palatul Justiției din AJ 
vignon și de-a lungul unei căi 
ferate. Sînt înregistrate impor
tante pagube materiale.
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